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HISTORISK KUNSKAP – ETT BEGREPP
UNDER FÖRÄNDRING
Peter Aronsson

Begreppet ’historias’ huvudbetydelse är, enligt Svenska Akademiens
Ordbok, ’på trovärdiga källor grundad framställning (i tidsföljd) av
sådant som skett förr […] i fråga om viktigare händelser som haft
avgörande betydelse för ett lands eller ett folks eller hela mänsklighetens öden […] om sammanfattningen av all till nutiden bevarad
kunskap om gångna tiders händelser och förhållanden’. Både den
vetenskapliga verksamheten och den sociala samvarons historieberättande kan ses som bibetydelser som hämtar näring från denna
kärna: sanna berättelser om viktiga saker som hänt. ’Viktiga’ är
viktigt då det pekar på meningssammanhang med moraliska, politiska och estetiska dimensioner, kort sagt historia som handling. 1
Forskning om historia som handling, historiebruk, minnespolitik,
kulturarvsprocesser, missbruk, ekonomisk aktivitet har expanderat
starkt under senare år i Sverige, Norden och internationellt. 2
Den historiedidaktiska diskussionen inspirerade tidigt denna
forskning och kan tillföra både konkretion och perspektiv till den
historieteoretiska och historiografiska forskningen – vilken den i sin
tur skulle tjäna på att upprätthålla kontakterna med. Det uppenbara
uppdraget om utbildningsrelevans kan, menar jag, bara upprätthållas
om man inte snävt håller sig till läroplan och klassrum. Elever och
lärares vidare livsrum är den avgörande kontexten för meningsproduktionen med historia i centrum.
Självklart kan även texterna publicerade i volym 1 av detta arbete
bidra till diskussionen om hur begreppet historisk kunskap fungerar i
nordiska läroplaner och klassrum, men jag har följande åtta texter att
framför allt förhålla mig till:

1
2

Aronsson 2011.
Aronsson 2004; Eriksen 1999; Eriksen 1996; Kayser Nielsen 2010;
Karlsson & Zander 2006; Melman 2006; Aronsson 2010; Aronsson 2012
(in prep.); De Groot 2009; Jensen 2008; Jensen, Nielsen & Weinreich
1996.
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KG Hammarlund: Historisk kunskap – ett försök till begreppsbestämning;
Harry Haue: Kundskaber skaber indsigt og muligheder
for refleksion;
Heidi Eskelund Knudsen: Historiedidaktisk tænkning
versus historisk kundskab – historiefaget i det almene
danske gymnasium;
Jens Aage Poulsen: Historiske kundskaber og læremidler;
Tom Gullberg: Historisk kunskap och kompetens i
finländsk historieundervisning;
Anna-Lena Lilliestam: Historisk kunskap – både innehåll
och förmågor. En fenomenografisk analys av elevers
skriftliga svar på en provfråga;
Vanja Lozic: ’Vem är jag?’ Emancipation och historieämne i ’mångkulturella skolor’;
Jonas von Nolting: God patriot eller sann kosmopolit?
Om kulturell identitet, kulturarv och interkulturellt
perspektiv inom historieämnet i den svenska grundskolan.

Tagna som helhet så präglas inläggen av ett antal hållningar till sitt
ämne. Förändringsperspektivet gäller efterkrigstiden. Där noterar författarna hur en rörelse från fokus på en bestämd kanon definierad
som historisk faktakunskap lämnat plats för ökad betoning av historia som reflektion, perspektiv och forskningsaktivitet. Det har avspeglats i ett ökat normativt krav på processkunskap som även speglas
i lärarnas professionella självuppfattning, men däremot är svagare
företrädd i läroböcker, klassrum och provsvar. En viss osäkerhet råder
om de senare årens krav på kanon, tydligast i Danmark men närvarande i många fler länder, ändrat villkoren och riktningen på utvecklingen som annars entydigt och med underförstådd välvilja hos
författarna noteras som en rörelse från nationalism mot universalism
som ram för fostrande ambitioner.
Texterna präglas av en reformvilja för bättre undervisning, men
målen skiljer sig något åt på liknande sätt som i den politiska skoldebatten. Är det viktigast med en bättre implementering av politiska
normer som de kodifieras i läroplaner och mänskliga rättigheter, att
komma närmare elevernas identifikationsmöjligheter eller närmare
historiedisciplinens normer? Spelplanen erkänns som helhet, men bedömningarna av vad som är mest angeläget att verka för varierar.
Författarna noterar följaktligen hur spelet och spänningarna
mellan normer (läroplan), praktik (läroböcker, undervisning) och
reception (lärare, elever) skapar inte bara problem och dynamik utan
också utrymme för frågeställningar och forskning.
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I forskningen hänvisar man framför allt till engelsk, amerikansk
och tysk forskning för teoretisk inspiration, empiriskt med något
undantag till fallstudier i det egna landet. Trots det är det förvånansvärt lite överlappning (och därmed svag fältintern dialog) i teoretiska
hänvisningar vilket också korresponderar med relativt snävt avgränsade forskningslägen och få komparationer.
Alla artiklar noterar teoretiska förslag på dimensioner och listor
för vilka processkunskaper som bör förmedlas men hämtade från
olika håll. Flera danska inlägg använder sig av en lista av Lars
Qvortrup för fyra relevanta typer av vetande. Tom Gullberg lånar
från Andreas Körber när han bearbetar finlandssvensk skolmiljö.
Hammarlund, med hjälp från Taylor & Young, presenterar den
kanske längsta listan för att utveckla ’historisk litteracitet’ noterar att
dessa i ökande grad tagit sig in i kursplanerna, men implementering
stoppas av låg grad av uttrycklighet och metodutlärning i lärarutbildning samt läromedlens konstruktion. Oavsett val av inspiration
rör sig dessa med stegvisa nivåer från en första oproblematiserad faktakunskap/sakkunskap och lägger sedan möda på de övriga som ligger
närmare modern forsknings värdering av kvalitet: förmågan att ställa
frågor, metodiskt svara på dem och använda dem i relation till sitt
eget liv och samhällets utveckling.
Gemensam, tillika med historieämnet i allmänhet, är en uttrycklig eller underförstådd anslutning till en konstruktivism inom
realistisk epistemologi. Ändå sker en förvånansvärt svag diskussion
och placering av skollärandets koppling till historiekulturen utanför
skolan/klassrummet/lärarutbildningen. Vilken position har denna i
relation till hur humanistisk forskning uppfattas, historia förmedlas
och erfars genom andra kanaler och medier? Interaktion mellan
dessa, där både lärarutbildare, lärare och elever är medverkande i
bredare kulturella sammanhang som formats i kalla kriget, av medial
masskultur, murens fall, 9/11, ekonomiska kriser, Kinas uppgång etc
borde utgöra ett relevansfält att förhålla sig till.
Ett svar på detta kan vara att forskning formas av vetenskapspolitik och i detta fall skolpolitik, ett starkt institutionellt område.
Det liknar på det sättet kulturarvet som sedan länge är starkt institutionaliserat, men som hela tiden utsätts för både nyskapade
betydelsebärande platser, skeenden och objekt liksom relevansförlust
för gamla investeringar. Det senaste decenniernas satsningar på utbildningsvetenskap har förstärkt institutionaliseringen inte bara inom
pedagogik utan inom de klassiska skolämnena. Institutionaliseringen
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är bra för näringen, men mindre bra för frågandet där det hotar att
reproducera gamla sanningar om det inte medvetet överskrids.
Danmark bidrar på ett mycket intressant sätt till den nordiska
bredden. Landet har en humanistisk forskningstradition som länge
varit i spänningsfylld framkant när det gäller introduktion av kontinentala influenser – och reaktion mot dessa. Det gäller inte minst
den rörelse som från omkring år 2000 både här och i Sverige ställer
allt högre krav på en gemensam bas av sammanhängande faktakunskaper för att skapa en delad historiskt grundad världsbild, med
nationell historia i botten. Denna svängning har fler implikationer.
Den sätter ett stort frågetecken inför den tidigare dominerande linjära reforminriktade historieskrivningen om didaktikens mål och
riktning. Harry Haues bidrag gav mig en delvis ny beskrivning av de
senaste årens utveckling där den i Sverige så inflytelserika introduktionen av historiemedvetande, med Bernard Eric Jensen i spetsen, fått
stryka på foten för kunskap och identitet och framför allt en uttrycklig Kanon. Även detta skapade debatt i Sverige och avvisades så gott
som enhälligt som oönskat av historikerna. 3
I Danmark poängterades både behovet av historiskt vetande, och
där menar man viktiga förlopp och händelser – för Danmark i
världen – och att värdet med detta är handlingsförmåga för eleverna.
Den sistnämnda målsättningen är fortsatt den gemensamma basen
för att motivera historia i skolan, och kan vi notera i den långa traditionen av pragmatisk historia, historia som en skola för livet, där de
vetenskapliga idealen av värdeneutralitet är den avvikande fågeln.
Poulsen ser i sitt bidrag denna oförmåga att nå målen inte som ett
olycksfall i arbetet. I genomgången av danska läromedel blir det tydligt att de ger föga stöd för andra processkompetenser vilket beror
bland annat på en enhetlig leverans av historiska fakta som inte öppnar för reflektion.
Heidi Eskelund Knudsen identifierar det främsta problemet med
att lärarutbildningen inte lär ut hur disciplinkunskap ska omvandlas
till skolpraktik – och att forskning om detta saknas.
Även Gullberg noterar när han prövar hur lärare viktar det
historiskt viktiga enligt en modell från Counsell (remarkable, remembered, result in change, resonant, revealing) att lärarna är solidariska
med en mer avancerad modell för historiskt vetande, men har svårt
att tillämpa den utanför de traditionella nationella kanonramarna.

3

Kulturministeriet 2006; Nilson 2007.
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Anna-Lena Lilliestam undersöker i en svensk skola hur förmågan
att skapa sammanhang och förklaring i ett provsvar bygger på att
både detaljerad sakkunskap är för handen vilket förefaller rimligt som
ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor.
De två svenska inläggen av Vanja Lozic och Jonas von Nolting
diskuterar de aktuella frågorna om hur en mångkulturell verklighet
hanteras i ett Sverige, till skillnad mot Danmark präglat av en stark
positiv politisk diskurs om mångkulturalitet. Von Nolting noterar
genom lärarintervjuer att en stark identifikation och planering av undervisning avslöjar den fortsatta dominansen av en nordisk/svenskt
perspektiv, som inte heller saknar stöd i en del av de motsägelsefulla
styrdokumenten: En stärkt egen identitet ska ge ökad tolerans och
hindra främlingsfientlighet. Samma tes styr nordisk historiepolitik,
men det finns förvånansvärt lite forskning som visar hur utfallet blir.
Lozic visar med elevintervjuer att denna skolpolitik skapar frustration hos elever med flerkulturell bakgrund som osynliggörs och elever
med mer hybrida identiteter tvingas in i stereotypa kategorisering av
både historie- och hemspråksundervisning.

DISKUSSION
Flera stora frågor som berörs hålls utanför den uttryckliga diskussionen genom kort tidsperspektiv och oproblematiserad utgångspunkt i
historieämnets normer – här kan faktiskt de rikare om än heuristiska
och eklektiska verktygen vara bra för att bena ut vad historiker gör i
tillägg till kunskapsteoretiska och narratologiska analyser.
De djupare dilemman som dyker upp i materialet är ett paket av
dialektiska motsättningar som präglar historia som verksamhet, utgör
dess motor och relevansmöjlighet om de utnyttjas dynamiskt, inte
förnekas genom enkla ensidigheter:







Hur förhåller sig en historisk verklighet till berättelserna
om denna? Vilka är kriterier för värdering av sanning och
värde.
Hur kan man leva med och förstå att något i varierande
grad både finns och är konstruerat, essentialism och
konstruktivism?
Vad är relevansen för en kommunitarism (nationalism) i
relation till universella värden?
Vad är den förflutna verklighetens egen kraft kontra
samtidens formerande och användande av den?
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Hur hänger faktakunskap ihop med metod reflexion och
skapande av handlingskompetenser?

Det går att argumentera för att detta är levande diskussioner alltsedan ämnet tog sin publika form och värt att knuta an till dessa av
flera skäl: 1) För att undvika presentism, 2) För att hämta tidigare
gjorda insikter, men framför allt 3) inse att det inte handlar om att
lösa upp dessa spänningar, utan att göra dem produktiva. 4
Frågor som väcktes för att diskutera vidare med hjälp av artiklarna
i denna avdelning är också:










4

Den rörelse som tecknas är från betoning av
innehållskunskaper till processkunskaper och en viss återgång till innehållskunskaper. Varför sker dessa svängningar? Detta har med den mer övergripande frågan om relevansen för historieämnet och därunder valet av innehåll
och metoder som artiklarna bara rör vid i hast.
Det korta perspektivet ökar förhoppningen att de konflikter som noteras är radikalt lösbara. Ett längre historiografiskt tidsperspektiv visar att de flesta varit levande i årtusenden. Detta bör leda till en ändrad strategi. Det är
inte en variant som bör segra, utan nyttan med historien
är just att den bearbetar levande etiska, kognitiva, estetiska och politiska frågor – och de ska fås att bearbeta dessa
innehållsmässigt, vare sig det sker i huvudsak med realhistoriska eller processinriktade färdigheter. Hur ser en
historiedidaktisk forskning ut som kan ge näring åt en sådan utbildningspolitik?
Enorma krav ställs på eleverna och på historia i skolan.
Är de rimliga? Måldokumenten som styr skolan är synnerligen krävande och jag känner tvekan om inför hur jag
skulle klara att mätas på dess krav på att kunna redogöra
för de viktigaste drivkrafterna för världens utveckling.
Ingen berör elevers social- eller utvecklingspsykologi.
Femteklassare, högstadieelever och gymnasister har olika
förutsättningar och frågan är om detta inte måste ta
större plats på bekostnad av idén om ett enhetligt stoff
eller kompetens att förmedla.
I stället för att täcka över de långtgående svårigheter och
målkonflikter som finns behöver ett historieämne som
vill utveckla etiska kompetenser tillägna sig och lära ut ett
mer dynamiskt förhållningssätt. Detta har stöd i ett
mindre presentistiskt, men kanske också mindre reformglatt, perspektiv på de roller historia har spelat under
lång tid för att öva förmågan att resonera, väga och ut-

Aronsson 2011.
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veckla omdömet. En kardinaldygd, rentav generaldygd,
av längre hållbarhet än nationsgränser och föregivet absoluta värden. 5

Med sitt bredare och samhällsförankrade fokus tror jag att skolämnet
här är en bättre utgångspunkt för historiefilosofin än vad historieforskningen och än mindre de stora 1800-talsberättarna är, vilka så
länge dominerat historiefilosofernas magra material. Men då får frågorna inte stanna inom skolans och akademins historiebruk. Dessa
institutioner är inbäddade i den bredare historiekultur som har starka
aktörer. Populärkulturella hanteringar av värden, drama och berättande borde kunna spela en större roll, med sin dokumenterade
dragningskraft på den fria marknaden. Därför måste frågan ställas
vilken roll skolan inte bara bör ha utan faktiskt spelar i relation till
andra mäktiga aktörer på det historiekulturella fältet.
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HISTORISK KUNSKAP I SVENSK
GRUNDSKOLA – ETT FÖRSÖK TILL
BEGREPPSBESTÄMNING
KG Hammarlund

KAN HISTORISK KUNSKAP BESKRIVAS?
Varje försök att definiera och avgränsa vad som är historisk kunskap
blir normativt; någon odiskutabel och objektiv referenspunkt finns
inte, varken inom eller utanför historieämnet. Åtminstone inom
akademins väggar tycks det dock råda en närmast normalvetenskaplig
konsensus, i en Kuhnsk mening, om vilken historisk kunskap som
ses som väsentlig. I kursplanerna från svenska universitet och högskolor återkommer regelbundet ett antal likalydande eller snarlika
lärandemål: att kunna diskutera och analysera utvecklingslinjer, sammanhang, problem; att kunna granska och värdera källor och litteratur; att kunna använda centrala historievetenskapliga begrepp. Vad
som helt dominerar bland lärandemålen är alltså vad som kan betecknas som processkunskaper. 1 I den mån stoffkunskaper anges är det med
generaliserade formuleringar av typen ’kunskap om och förståelse av
politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar’. Tillstånd eller förändringar som skulle vara särskilt viktiga
och därför självklart ges utrymme nämns dock sällan eller aldrig.
Detta är ingalunda något specifikt svenskt förhållningssätt. I en
studie, byggd på intervjuer med 17 lärare vid historiska institutionen,
Indiana University, framkom att lärares och studenters föreställningar
om lärande och kunskaper skilde sig åt markant. Medan studenterna
uppfattade memorerande av aldrig ifrågasatta läroboksfakta som det
centrala menade lärarna å sin sida att läroböcker snarare är ett sekundärmaterial som måste granskas, värderas och jämföras med andra
texter och som bara utgör en av flera resurser i arbetet med att undersöka, tolka och analysera det förflutna. 2
1

2

För en definition av processkunskaper (’procedural knowledge’) och
stoffkunskaper (’substantive knowledge’), se Lévesque 2008:29f.
Díaz et al. 2008: 1211-1224.
15

Grunden för denna antagna konsensus är dock oklar. Studier i
historievetenskapens epistemologi är sällsynta. Det finns åtskilligt
skrivet om hur historisk kunskap kan underbyggas, i vad mån historiska undersökningar kan leda fram till sanna, sannolika, trovärdiga
eller meningsskapande resultat, men vad som utgör kärnan i den
kunskap som historikern besitter blir sällan föremål för kartläggning
eller debatt och får inte heller någon genomlysning i utbildningar i
historia. Med en briljant formulering från den tidigare citerade studien från Indiana University: ’Most college professors learned how to
be historians more or less by osmosis’. 3
Bristen på explicitet hindrar dock inte att historiker regelmässigt
formulerar utsagor som ’hon är verkligen en lysande historiker’ eller
’hans bidrag till forskningsfältet är ovärderliga’. Är det också möjligt
att definiera de kvaliteter som rättfärdigar termerna ’lysande’ och
’ovärderlig’? Är det möjligt att beskriva vad det innebär att kunna
historia?
Få historiker (om någon) skulle säga att ’faktakunskap’, i betydelsen memorerade data om händelser och personer i det förflutna, är
synonymt med historisk kunskap. En sådan informationsdatabank är
förstås en värdefull tillgång, men information transformeras inte av
sig själv till historisk kunskap. Det kan rentav ifrågasättas om tillgång
till historiska data, t ex förmågan att kunna knyta årtalet 1632 till
Gustav II Adolfs död, förtjänar att kallas faktakunskap. Som Carl L.
Becker påpekade i sin Presidential Address inför American History
Association 1931 är det nämligen diskutabelt om historiska fakta,
tagna för sig själv, över huvud taget existerar. Ett faktum, sade Becker,
är inte ett faktum förrän det bekräftats – och när det bekräftas ges det
också en bestämd plats i ett bestämt nätverk av ideer. Att erövra
faktakunskap är därför en process som är långt mer komplicerad än
att bara samla information:
To set forth historical facts is not comparable to
dumping a barrow of bricks. A brick retains its form and
pressure wherever placed; but the form and substance of
historical facts, having a negotiable existence only in
literary discourse, vary with the words employed to
convey them. 4

3
4

Diaz et al. 2008:1211.
Becker 1932:232.
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Beckers påstående har långtgående konsekvenser. Det är ett banalt
konstaterande att det förflutna som händelser – res gestae – är utom
räckhåll för oss, vad som finns tillgängligt är kvarlämnade krukskärvor och dokument. Betyder det också att det förflutna lever
vidare i dessa källor? Filosofen Michael Stanford har besvarat frågan
nekande: tagna ur sitt ursprungliga sammanhang har källorna berövats den mening de en gång hade. Historikerns uppgift är därför att
återskapa den värld som en gång gav mening åt dem. 5 Arbetsfältet
blir därmed berättelsen om det förflutna – historia rerum gestae.
Eftersom den berättelsen kan skrivas på mer än ett sätt kommer, enligt Becker, fakta härrörande från samma händelse att variera till såväl
form som innehåll.
’Återskapa’ är emellertid ett bedrägligt ord. Vi kan aldrig återskapa eller rekonstruera det förflutna sådant det verkligen var. Att
skriva historia – att tänka historia – innefattar också att skapa eller konstruera något nytt. Det var detta den danske historikern Erik Arup
gav uttryck för när han 1914 skrev att det kanske hade varit bättre
om språkbruket medgav att vi ersatte uttrycket ’att skriva historia’
med uttrycket ’att dikta historia’. Arups avsikt var inte att sudda ut
gränsen mellan den vetenskapliga historieskrivningen och den historiska romanen; inte heller kan han ses som en föregångare för en il
n'y a pas de hors-texte-dekonstruktivism. För senare epoker, hävdade
Arup, kunde fakta ensamma ge framställningen liv. För den äldre historien, tiden före det trettonde århundradet, var diktandet nödvändigt för att levandegöra det förflutna, helt enkelt för att källorna var
så fåtaliga och så inkongruenta. Och diktarens frihet var för Arup allt
annat än absolut. Det gällde att dikta med utgångspunkt i alla tillgängliga fakta, aldrig emot dem och aldrig utöver dem. 6
Det är lätt att instämma med Arup på ett övergripande plan; när
det kommer till detaljerna blir det svårare. I sin förhoppning att fakta
ensamma kunde ge liv åt en beskrivning av det förflutna förbisåg
Arup vad Becker noterade, nämligen att fakta inte kan tala för sig
själv eftersom de inte kan existera i sig själv. Fakta måste bekräftas,
och de kan inte bekräftas utanför någon form av lingvistisk kontext –
utanför någon form av berättelse. Detta kullkastar dock inte Arups
ståndpunkt att vi av den historievetenskapliga berättelsen (till skillnad från den historiska romanen) måste kräva att den bygger på tillgängliga, bekräftade fakta och inte talar mot dessa.
5
6

Stanford 2007:102f.
Arup1914:107.
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Hans övriga villkor är mer problematiska. I vissa sällsynta fall är
det kanhända möjligt att bygga en berättelse på alla tillgängliga, bekräftade fakta. I de flesta fall är det omöjligt. Om man begrundar
mängden tillgängliga, bekräftade fakta om, säg, andra världskriget –
ner till den exakta mängden flygbränsle som förbrukades av USAFs
856:e bombplansskvadron perioden 1943-45 – inser man omedelbart att en berättelse byggd på alla dessa fakta skulle (a) vara omöjlig
att skriva, och (b) om den ändå kunde skrivas vara totalt oläsbar.
Berättaren måste kunna välja just de fakta (och alla de fakta) som är
relevanta för ändamålet.
Att bygga en berättelse utan att gå utöver tillgängliga, bekräftade
fakta måste också ses som en mer eller mindre hopplös uppgift. När
historikern återskapar det förflutna sker det genom att dessa fakta
skrivs in i ett hypotetiskt ramverk av möjligheter som binder samman
dem till en meningsfull helhet. I det arbetet föreslår historikern förklaringar, överväger aktörernas intentioner, pekar på kausalsamband
mellan händelser – och går i samtliga fall utöver vad bekräftade fakta
(eller data) ensamma kan berätta. Historikern kan inte undvika
denna delikata balansgång mellan det verkliga och det möjliga,
mellan fakta och fiktion. Som R. G. Collingwood uttryckt det: ’To
ask what it means is to step right out of the world of scissors-andpaste history into a world where history is not written by copying out
the testimony of the best sources, but by coming to your own conclusions.’. 7
Ett annat försök att beskriva historievetenskapens särpräglade
kvalitet återfinns i Paul Veynes bok Writing History. Historiska texter,
skriver Veyne, fångar vårt intresse genom att återberätta, precis som
romaner. De skiljer sig från romanerna på en väsentlig punkt: historia
är berättelsen om det som faktiskt ägt rum. 8 Veynes slutsats är att historia inte är något annat än en sannfärdig berättelse – rien qu’un récit
véridique i den franska originaltexten. Som påpekats av historikern
Allan Megill ska véridique, till skillnad från vraie, inte läsas som ’sann’
utan snarare som ’sannfärdig’ i betydelsen ’välgrundad, berättigad’. 9
Med utgångspunkt i samma faktaunderlag kan flera historiska
berättelser skrivas, mer eller mindre välgrundade. Med vilken måttstock kan vi bedöma dem och säga att någon är (vetenskapligt) bättre

7
8
9

Collingwood 1961:260.
Veyne 1984:11.
Megill 2007:11.
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än en annan? Allan Megill har, med utgångspunkt i vetenskapsfilosofen Paul Thagards arbeten, föreslagit fyra tumregler:






konciliens – ju fler faktabaserade belägg för en förklaring,
desto bättre
enkelhet – ju färre hjälphypoteser som krävs för att förklara, desto bättre
analogicitet – ju fler analogier med redan befintliga
förklaringar till liknande händelser, desto bättre, och
slutligen
förklaringar som går från resultat till orsaker är att föredra
framför förklaringar som går från orsaker till resultat. 10

Tumreglerna bör, som alltid, användas med omdöme. Graden av
konciliens kan inte, påpekar Megill, avgöras enbart genom en räkneoperation; beläggens relevans betyder mer än deras antal. Analogicitet
kan hjälpa oss att tolka en händelse genom att knyta den till en
annan, men det samband som därmed skapas tillåter oss inte att dra
slutsatser om att samma orsaker är verksamma i båda fallen.
Från dessa utgångspunkter kan historisk kunskap, i betydelsen de
kunskaper som den goda historikern besitter, provisoriskt beskrivas
som förmågan att skapa, eller se möjligheten att skapa, en sammanhängande berättelse som (a) bygger på bekräftade data, som (b) ger
mening åt dessa data och där (c) data underbygger berättelsens anspråk att vara berättigad och välgrundad. Historisk kunskap förutsätter därmed kännedom om och bekantskap med data och redan
existerande berättelser, alltså den stoffkunskap utan vilken historisk
kunskap aldrig kan byggas. Historikern blir dock inte historiker om
inte stoffkunskaperna beledsagas av processkunskap. Det är processkunskapen som gör det möjligt för historikern att skilja mellan bekräftade och obekräftade data. Processkunskapen ger också förutsättningar att, till exempel genom kritisk prövning av orsakssamband,
skapa det sammanhang som skänker mening åt dessa data. Det är
slutligen processkunskapen som ger historikern möjlighet att pröva
och avgöra vilken relevans, om någon, som tillgängliga data har i det
aktuella sammanhanget och därigenom skapa den grund som ger
framställningen dess berättigande.
Skillnaden mellan stoffkunskap och processkunskap kommer
också till uttryck i det faktum att skilda kategorier av begrepp är
centrala för respektive kunskapsaspekt. Historikern och historiedidaktikern Stéphane Lévesque knyter de två kunskapsaspekterna till
10

Megill 2007:132-135.
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den kvalitativa skillnad mellan begreppskategorier som hans brittiska
kollegor Peter Lee och Denis Shemilt markerat med termerna firstorder respektive second-order concepts. 11 En mer beskrivande etikettering skulle kunna vara stoffbegrepp respektive processbegrepp. 12 De
förra är begrepp som ordnar och samlar partikulära data och fakta:
monarki, feodalism, upplysningstankar. De senare är begrepp som
berör relationen mellan data och fakta: kausalitet, relevans, kontinuitet, förändring. De förra rör de grundelement av vilka den historiska
berättelsen byggs. De senare rör det som gör berättelsen till en berättelse. Den temporala dimension som oundvikligen uppstår när
grundelementen förenas av kausalsamband gör det möjligt att tala
om likheter och skillnader, kontinuitet och förändring. Berättelsen
blir en historisk berättelse.
Trots processbegreppens stora roll har de länge haft en undanskymd plats i historieundervisningen i såväl grundskolan som i gymnasiet och i universitetens grundutbildningar. Stéphane Lévesque påpekar att detta sannolikt också gjort att deras betydelse förbisetts:
Because these concepts are rarely apparent in use, they
are often left hidden in historians’ investigations and
even more so in school textbooks, thus leading to the
naive assumption that they do not influence historical
inquiry and are unworthy of study. 13

HISTORISK LITTERACITET
Under de senaste decennierna har en förskjutning ägt rum – i den
historiedidaktiska debatten, i kursplaner och styrdokument och, om
än långsammare, i klassrum och föreläsningssalar. En möjlig förklaring till trögheten är avsaknaden av en enhetlig och klar terminologi som beskriver processkunskap och processbegrepp. Historiker
har inte mött dessa företeelser explicit uttryckta under sin egen utbildning. Tillägnandet har skett genom osmos – och just därför
saknar historikerna orden som skulle kunna användas för att begripliggöra processen för nästa generation elever och studenter.

11

Lee & Shemilt 2003:13-23.
Erik Lund använder beteckningarna ’innholdsbegreper’ respektive
’nøkkelbegreper’. Se Lund 2009:29f.
13
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Luckorna börjar sakta fyllas ut och en mer enhetlig begreppsapparat håller gradvis på att växa fram Ett försök att inringa, förtydliga och begripliggöra processen, som också understryker den historiska kunskapens ofrånkomliga språklighet som uppmärksammades
av Erik Arup och Carl Becker, är att tala om historisk litteracitet eller,
eftersom begreppet framför allt är förankrat i den anglosaxiska språkvärlden, historical literacy. ’Historisk litteracitet’ ger (i skrivande
stund) inga träffar på Google. Däremot har begreppet ’litteracitet’
fått en viss spridning i en betydelse som går utöver en generell läsoch skrivkunnighet och snarare uttrycker det som i den svenska skolans läroplaner omnämns som färdighet, förståelse och förtrogenhet.
I lärarhandledningen Making History, utgiven av det australiska
utbildningsdepartementet, definieras begreppet historisk litteracitet
med hjälp av nyckelelement. 14 I valet av element har författarna,
Tony Taylor och Carmel Young, utgått från Rodger Bybees beskrivning av vetenskaplig litteracitet där Bybee urskiljer fyra nivåer eller
grader:






Illitterat: eleven/studenten har svårighet att förstå en fråga
eller att hänföra den till ett ämnesområde;
Nominell: eleven/studenten har en grundläggande ämnesspecifik förståelse men missuppfattar tillämpningen;
Funktionell: eleven/studenten kan använda en ämnesspecifik terminologi, men begränsat till partikulära
aspekter och utan en tydlig förståelse av samband och
sammanhang;
Begreppslig och processuell:
◦ Begreppslig: eleven/studenten förstår relationen mellan
begrepp och ämnesområdet som helhet;
◦ Processuell: eleven/studenten har en förståelse för
innebörden i undersökningsprocessen och de förmågor som krävs för att framgångsrikt slutföra den. 15

På denna grundval identifierade Taylor och Young tolv nyckelelement centrala för utvecklandet av en begreppslig och processuell
litteracitet. 16 En del av dessa, som till exempel förtrogenhet med
IKT-resurser, är inte exklusiva för historieämnet, men följande åtta
punkter får sägas vara centrala delar av en specifikt historisk litteracitet:

14
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16
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Händelser i det förgångna: kännedom om och förståelse av
historiska händelser, förmågan att använda befintliga
kunskaper och förmågan att se betydelsen av händelser;
Berättelser om det förgångna: förståelse av kontinuitet och
förändring över tid, insikt om att flera berättelser kan
samexistera, förmågan att hantera berättelser utan slut;
Forskarfärdigheter: att kunna samla, analysera och använda källor;
Historiens språk: Förståelse för språkets förändring över
tid och förmågan att använda/tolka äldre texter med hänsyn till deras ursprungskontext;
Historiska begrepp: Förståelse av och förmågan att
använda begrepp som orsak och verkan, intention och
motiv, kontinuitet och förändring;
Skapa förbindelser: Förmågan att se samband mellan det
förflutna och dess aktörer å ena sidan, nutiden och det
egna jaget å den andra;
Argumentation och ifrågasättande: Förståelse av den
historiska debattens ’fält’ och ’regler’;
Historiska förklaringar: Förmågan att resonera, syntetisera
och tolka för att förklara det förflutna. Historiska undersökningar är inte kompletta utan förklaringar.

Elementen kan ses som relevanta inte bara för skolans historieundervisning utan också för akademisk historieforskning. Deras relativa betydelse, liksom hur de konkret kommer till uttryck, skiljer sig
åt men de är allesammans närvarande i båda sammanhangen. Parallellerna mellan skola och akademi svarar därmed mot Jerome Bruners
berömda påstående att den intellektuella aktiviteten i grundskolans
tredje årskurs och i det ledande forskningslaboratoriet skiljer sig till
graden men inte till arten. En skolelev som lär sig historia är en historiker, och det är lättare för eleven att lära sig historia genom att
arbeta som en historiker än genom att göra något annat. 17
Den explicita betoning av processkunskaper och processbegrepp
som blivit allt vanligare i den historiedidaktiska debatten och som
också uttrycks i Taylors och Youngs nyckelelement har ofta givit upphov till kontroverser utifrån föreställningen att stoff- och processkunskaper står i motsatsförhållande till varandra (content vs. skills). 18

17

Bruner 1962:14. Bruners exempel är skoleleven som lär sig fysik, men
resonemanget har rimligtvis samma giltighet inom historia.
18
Kontroverserna har till och med besdkrivits som en ’kulturkamp, se t ex
Timmins m. fl. 2005:9-38.
22

Att ett sådant motsatsförhållande föreligger är inte självklart, och
det är i så fall inget symmetriskt förhållande. En stoffmängd kan
naturligtvis läras in, memoreras, utan någon som helst anknytning
till historiska tankeprocesser. Processträning är å andra sidan otänkbar utan ett stoff att arbeta med. En ensidig betoning av processer
och ’historiskt tänkande’ kan dock leda till att elever enbart möter ett
fragmentiserat stoff, något som försvårar utvecklandet av en förståelse
av övergripande mönster och samband i historien. Erfarenheter från
engelsk historieundervisning visar också att risken är reell. 19 De
nyckelelement som Taylor och Young föreslår understryker dock, om
än implicit, betydelsen av breda och sammanhängande stoffkunskaper. Formuleringar som ’kännedom om historiska händelser’, ’användande av befintliga kunskaper’, ’hänsyn till ursprungskontext’ och
’samband mellan det förflutna och nuet’ understryker att historisk
litteracitet är beroende av stoffkunskaper, utan att för den skull
någonsin kunna reduceras till enbart memorerande av en given stoffmängd.
Förhållandet mellan stoff och process kan variera från undervisningssituation till undervisningssituation. Om utvecklandet av
historisk litteracitet har en central roll är det sannolikt viktigt att de
båda delarna är ständigt närvarande och att relationen mellan dem är
synliggjord. Att ge elever i uppgift att kritiskt granska ett källmaterial
utan att först ge den stoffkunskaper i form av en genomgång av den
aktuella kontexten kan visserligen fortfarande ge eleverna god träning
i generell textanalys, men premierar knappast en historisk förståelse.
Att låta stoffkunskaper dominera undervisningen gör å andra sidan
att den begreppsliga och processuella litteraciteten sätts på undantag.
Orsaker till händelser i det förflutna blir då synonyma med en uppräkning i läroboken, inte ett område för analys, prövning och ställningstaganden som utvecklar en förståelse av kausalitetens roll för
historiska förklaringar.

HISTORISK KUNSKAP I GRUNDSKOLANS LÄROPLANER
Trots att grundskolans läroplaner från första början betonade skolans
ansvar att utveckla elevernas förmåga att, som man uttryckte det i
1962 års läroplan, ’använda kunskapskällor, tillämpa sitt vetande och
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uppfatta sammanhanget mellan fakta’ 20 skulle kursplanerna i historia
i över trettio år i allt väsentligt följa en tradition där stoffkunskaper
dominerade. Visserligen innehöll läroplanerna 1962, 1969 och 1980
allmänna anvisningar gällande undervisningsformer och arbetssätt,
där MAKIS-principerna (motivation, aktivitet, konkretion, individualisering samt gemenskap och samarbete) kodifierade en reformpedagogisk tradition med rötter tillbaka till John Dewey. När
läroplanen nämnde experiment, upptäckter, elevförsök och demonstrationer som exempel på undervisningsformer knutna till aktivitetsprincipen och konkretionsprincipen saknades dock varje koppling till historia eller andra SO-ämnen – de undervisningsformerna
knöts istället till naturorienterande och praktisk-estetiska ämnen. 21
Skolarbetet, hette det, borde inriktas på att bibringa eleverna sådana
färdigheter att de självständigt kan förvärva kunskaper, men för historieämnets del kom de färdigheterna aldrig att preciseras. I stället
var det ett omfattande och noga preciserat stoff som dominerade.
1994 års läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94) innebar
en genomgripande förändring. Grundläggande blev nu tanken att
stoff- och processkunskaper var omöjliga att skilja åt, en tanke som
uttrycktes i den kunskapsdefinition, snart känd som ’de fyra F:en’,
som poängterade nödvändigheten av en balans mellan skilda kunskapsformer:
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar
med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 22

Här följde den nya läroplanen den kunskapsteoretiska analysen i den
föregående utredningen Skola för bildning där utgångspunkten var en
förståelse av begreppet ’kunskap’ ur såväl en konstruktiv som ur en
kontextuell och funktionell aspekt. Utredningen ifrågasatte starkt
skolans traditionella betonande av formell och verbaliserad kunskap
där det kognitiva får dominera över vad man kallar det ’kroppsliga’
och ’situationella’. 23
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Lpo 94 innebar en andra förändring genom att de tillhörande
ämnesspecifika kursplanerna angav mål för undervisningen, en
nödvändig konsekvens av att den tidigare relativa betygsskalan ersatts
av ett mål- eller kriterierelaterat betygssystem. Den sammansatta
kunskapsdefinitionen, de fyra F:en, återspeglades också i målen. Av
de åtta så kallade strävansmålen – de som skulle utgöra planeringsunderlag och tydliggöra de för ämnet väsentliga kunskapskvaliteterna
– var det bara två som direkt relaterade till stoffkunskaper. De övriga,
som betonade färdigheter, förståelse, och medvetenhet förutsatte
utvecklade processkunskaper. 24 Även i samband med kunskapsbedömning och betygssättning underströks vikten av att eleven
behärskade de processkunskaper som är nödvändiga för att kunna
diskutera orsakssamband, likheter och skillnader, kontinuitet och
förändring. 25 Ett tydligt brott mot tidigare kursplaner var också att
stoffet inte preciserades närmare än att undervisningen skulle behandla ’viktiga’ händelser, gestalter och förändringar liksom
utvecklingen i ’några ledande’ stormakter. 26 Den uttalade avsikten
var att de mer generellt beskrivna kunskapskvaliteterna skulle fungera
som en ram inom vilken stoffet kunde väljas lokalt med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. 27
Här kom således Läroplanskommitténs betonande av kunskapens
konstruktiva och kontextuella aspekter till uttryck.
För historieämnets del innebar 1994 års ämnesspecifika kursplan
ännu en förändring: begreppet ’historiemedvetande’ nämndes för
första gången i ett officiellt styrdokument. Det är på intet sätt
förvånande: begreppet som först lanserats av Karl-Ernst Jeismann 28
hade under 1980-talet fått en snabb spridning i de nordiska länderna
inte minst genom de nordiska historiedidaktiska konferenser som
hölls 1982-2002. Mer förvånande, inte minst med tanke på att redan
Jeismann pekade på fyra skilda definitioner av begreppet och att 80talsdebatten bidragit med än fler alternativ, är att begreppet aldrig
gavs någon tydlig definition. Kursplanens ganska vaga formuleringar
om att historia är ’ett sätt att se tillvaron i perspektivet då - nu sedan’ låter sig mycket väl förenas med en traditionell, dåtidsfixerad
syn på historien, ganska långt från till exempel Bernard Eric Jensens
betonande av historiemedvetandet som ett samspel mellan dåtid,
24
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nutid och framtid där ingetdera ledet har en förstarangsposition och
där medvetandets sociokulturella grund understryks. 29
Kursplanen antydde dock inte någon som helst relation mellan
historiemedvetande som centralt begrepp och den övergripande
definitionen av kunskap som sammansatt av fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Lärarna stod därmed utan vägledning när
det gällde att operationalisera begreppet liksom inför uppgiften att
fylla historielektionerna med ett konkret innehåll som svarade mot
mål och kunskapskriterier och dessutom speglade läroplanens
kunskapsbegrepp.
1994 års kursplaner kritiserades ofta just med hänvisning till
oklara begrepp och otydligt definierade mål. 30 2009 fattade riksdagen
beslut om att nya läroplaner och kursplaner skulle utarbetas, Skolverket gavs i uppdrag att ta fram förslag, och i oktober 2010
fastställde regeringen den läroplan och de kursplaner som från och
med höstterminen 2011 är gällande för svensk grundskola.
Målsättningen, uttryckt i regeringens uppdrag till Skolverket, var
att läroplan och kursplan skulle genomsyras av konkretion och
precision och avfattas på ett tydligt och begripligt språk. 31 Den
slutligt fastställda kursplanens karaktär av kompromissprodukt, där
lärarprofessionens överväganden ställts mot politiska intressen,
innebär dock att 2011 års kursplan är minst lika svårtolkad som
föregångaren. 32 Det gäller såväl begreppet historiemedvetande, som
fortsatt har en central roll, som balans och samverkan mellan stoffoch processkunskaper.
Begreppet historiemedvetande framträdde i de första kursplaneutkasten som ett begrepp med utpräglad sociokulturella karaktär där
dåtid, nutid och framtid knöts samman i ett dubbelriktat tidssamband: liksom det förflutna påverkar nuet så påverkar nuet (och
våra föreställningar om framtiden) vår bild av det förflutna. När
syftet preciserades underströks också kopplingen till nutid genom att
elevernas egna bilder av det förflutna gjordes till utgångspunkt.
Processkunskapernas roll som verktyg för historiemedvetandets
utveckling betonades:
Undervisningen i ämnet historia syftar till att utveckla
elevens historiemedvetande. Kunskaper om det förflutna
29
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och om hur historisk kunskap kan skapas samt hur den
kan användas i olika sammanhang ligger till grund för ett
utvecklat historiemedvetande. Elevens tankar om och
erfarenheter av historia utgör en av undervisningens
utgångspunkter. 33

Efter ett omfattande remissarbete där bland annat ett trettiotal
särskilt utvalda referensskolor deltog utarbetade Skolverket ett
definitivt förslag som i mars 2010 överlämnades till regeringen.
Därefter vidtog nya revideringar inom departementet innan
kursplanen slutligen fastställdes i oktober.
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna
utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang,
som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår
syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 34

Eleverna ska alltså utveckla tre skilda företeelser: kunskap om
historiska sammanhang, historisk bildning och historiemedvetande.
Vad som skiljer, och eventuellt förenar, de tre företeelserna förklaras
inte. Vad historisk bildning över huvud taget kan vara förklaras inte.
Vad styckets andra mening egentligen syftar på är otydligt, men en
rimlig gissning är att det är begreppet ’historiemedvetande’ som här
beskrivs som en insikt om att det förflutna präglar vår syn på
nutiden. Här stannar alltså de anonyma författarna vid en tolkning
där historiemedvetande blir insikten om ett enkelriktat orsakssamband. Mer komplexa begreppsdefinitioner, som även betonar hur
nuet präglar bilden av det förflutna och därmed öppnar för en
undervisning med utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter, ställs
åt sidan.
Begreppet historiemedvetande i slutversionen kom på så sätt att
ställas vid sidan av begrepp som sammanhang och bildning. På
samma sätt kom processkunskaperna plats i kursinnehållet att förändras.
I de tidiga förslagen grupperades det centrala innehållet i tematiska men kronologiskt ordnade block där ett historiebruksperspektiv
– det förflutnas närvarande i nuet – integrerades. I blocken ingick
också tillämpning av i sammanhanget relevanta processkunskaper
33
34

Utkast till kursplan i historia i grundskolan 2009.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:172.
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som kritisk analys, tolkning och användning av källmaterial samt
betydelsen och användandet av historiska begrepp. Här konkretiserades och ämnesanpassades således det komplexa kunskapsbegrepp
som 2011 års läroplan övertagit oförändrat från Lpo 94.
I slutversionen har blockens tematiska karaktär tonats ner genom
att rubriker som ’Makten i världen förändras’ ersatts av ’Imperialism
och världskrig, cirka 1800-1950’. Historiebruk och begreppskunskap
har frikopplats från varje tematisk och kronologisk kontext och
istället samlats under en egen rubrik. Det centrala innehållet i
årskurserna 7-9 består därmed, i angiven ordning, av blocken






Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900
Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka
1900 till nutid
Hur historia används och historiska begrepp

Ingenting hindrar att en lärare väljer att i sin egen undervisning
integrera de olika delarna, men uppdelningen antyder ändå att
historiebruk och historiska begrepp kan studeras åtskilt från ett
konkret stoff, liksom att det förflutnas skeenden kan studeras utan
tillämpning av en begreppsapparat och utan anknytning till hur
berättelser om dessa skeenden används och har använts.
Icke desto mindre innebär signifikant skillnad jämfört med kursplanerna från 1980 och tidigare: även om ett tydligt definierat och
omfattande stoff dominerar innehållsbeskrivningen så anges för första
gången att specifika processrelaterade begrepp och deras användning
ska ges ett utrymme i undervisningen. 35

AVSLUTANDE KOMMENTAR
Historisk kunskap som en kombination av stoff- och processkunskaper är en uppfattning som gradvis fått ett allt större utrymme:
från kortfattade, allmänt hållna och aldrig närmare preciserade
formuleringar 1962 över introduktionen av 1994 års komplexa
35

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:175. De
begrepp som omnämns är förändring, likheter och skillnader, kronologi,
orsak och konsekvens, källor och tolkning.
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kunskapsbegrepp till införandet av explicita processkunskaper i 2011
års kursplan. Därmed har ämnet och ämneskunskaperna fått en
definition som närmar sig den kunskapssyn som sällan formuleras
men likväl regelmässigt kommer till uttryck inom historievetenskapen.
Att planer förändrats betyder dock inte att undervisningspraxis
undergår samma förändring. 2003 års nationella utvärdering av den
svenska grundskolan visade att målsättningarna i 1994 års styrdokument var långt ifrån uppfyllda. Det sammanfattande omdömet
var att elever i årskurs 9 uppvisade fragmentariska kunskaper i
historia. Bristerna gällde såväl tidsrelaterade faktakunskaper som –
och i ännu högre grad – förmåga att beskriva orsakssammanhang
som förbinder det förflutna och nutiden. 36 David Rosenlund har i en
färsk studie av historieundervisning i den svenska gymnasieskolan
visat att det bedömningsunderlag som lärare konstruerar i form av
prov och inlämningsuppgifter så gott som uteslutande fokuserar på
stoffkunskaper. Ytterst få lärare konstruerar prov eller uppgifter som
behandlar historisk metod, tolkningsprocesser eller samtidsinriktade
problem och frågeställningar. 37 Rosenlunds resultat är inte självklart
giltiga också för grundskolan men det kan inte uteslutas att liknande
förhållanden råder där.
Det kan därför inte tas för givet att 2011 års läroplan och kursplan automatiskt kommer att leda till förändringar. En rad samverkande faktorer gör att en traditionsbunden prioritering av stoffkunskaper tvärtom kan komma att förstärkas:




36
37

Även om en teorigrundad och praxisorienterad
ämnesdidaktik under senare år fått ett allt större
utrymme är den akademiska tradition där processkunskaper tillägnas genom osmos fortfarande närvarande
också i de svenska lärarutbildningarna. Nyexaminerade
historielärare kan besitta dessa kunskaper men ändå
sakna en fullt medveten bild av vad de lärt sig och hur.
Därmed ställs de inför en svår utmaning när de själva ska
planera en undervisning där processkunskaperna ges
utrymme.
Kursplanens centrala innehåll föreskriver att en lång rad
komplexa företeelser och förlopp ska behandlas.
Ambitionen att ge eleverna en gedigen faktabakgrund
kan leda till att processinriktade arbetsformer och

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport 2004:72-74.
Rosenlund 2011.
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övningar skjuts i bakgrunden. Att 2011 års kursplan
genom sin utformning frikopplat historiebruk och
historisk begreppskunskap från ett kronologiskt disponerat stoff underlättar inte arbetet.
De läromedel som dominerar i svensk skola (och svensk
högskola) är i hög grad koncentrerade på stoffrelaterade
fakta och arbetsuppgifter av reproduktiv art. Innehållet är
bara undantagsvis utformat i ett medvetet syfte att
utveckla processkunskaper. 38
Krav på likvärdig bedömning och centralt utformade
prov kan leda till att provuppgifter med stoffrelaterade
fasta svarsalternativ tränger ut friare uppgifter där
eleverna tillämpar och utvecklar processkunskaper.
Genom att betyg i allt större utsträckning används som
mått på skolornas kvalitet ökar också risken att undervisningen inriktas mot goda provresultat oavsett om
proven täcker in kursplanens mål eller ej.

En motvikt till detta är närvaron av en växande och livaktig historiedidaktisk debatt, den fortbildning i ämnesdidaktik som möjliggjorts
av de forskarskolor som inrättats inom ramen för regeringens
satsning Lärarlyftet, liksom det närmande mellan historieundervisning och historievetenskap som – om än långsamt och trevande –
ägt rum sedan 2001 års omdaning av den svenska lärarutbildningen.
Trots de svårigheter som återstår, och som inte helt undanröjts av
2011 års kursplanereform, kan förutsättningarna för en framtida
historieundervisning där stoff- och processkunskaper integreras till en
helhet trots allt betraktas som gynnsamma.
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KUNDSKABER SKABER INDSIGT OG
MULIGHEDER FOR REFLEKSION
Harry Haue

INLEDNING
I Danmark blev der i perioden 2003-08 gennemført reformer af både
folkeskolen, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen. Den
første og meget omfattende reform blev gennemført på det gymnasiale område, hvor de fire eksisterende uddannelser: Det almene
gymnasium, stx, Højere Forberedelseseksamen, hf, Handelsgymnasiet, hhx og Det tekniske gymnasium, htx, blev opretholdt med hver
sin særlige profil. Det blev i styredokumenterne understreget, at de
fire uddannelser var ligeværdige og i princippet gav adgang til universiteterne.
I 2006 blev der gennemført en reform på folkeskoleområdet, og i
den nye formålsparagraf blev det for første gang understreget, at
folkeskolen skulle forberede eleverne på at tage en videregående uddannelse, og at eleverne skulle erhverve sig kendskab til dansk historie og kultur og andre landes kultur: ’gør dem fortrolige med dansk
kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer’.
Historie var blevet en del af folkeskolens overordnede formål. Denne
fremtrædende placering af faget resulterede i flere timer til faget og en
ny indholdsbeskrivelse af fagets mål og indhold. Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte et udvalg, der skulle komme med
nogle anbefalinger til mål og indhold, og udvalgets betænkning kom
til at danne grundlag for et nyt udvalgs arbejde, som resulterede i en
læseplan for faget historie i Folkeskolens 3.-9. klasse.
I forlængelse af folkeskolereformen blev også læreruddannelsen
ændret, bl.a. historiefaget, som skulle forholde sig til den nye læseplan i folkeskolen. Da jeg var medlem af alle udvalgene, fortrinsvis
som repræsentant for historiedidaktik ved universiteterne, har jeg
rollen som ’participant observer’, og har derfor indsigt i de overvejelser, der i udvalgene blev gjort i relation til kundskabsbegrebet. 1
1

Styrdokumenterne findes på www.uvm.dk
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MELLEM MATERIAL OG FORMAL DANNELSE
Da jeg begyndt at undervise i gymnasiet og hf i 1973 var der netop
blevet gennemført en grundlæggende reform af gymnasiet, og i
særdeleshed af historieundervisningen i gymnasiet. Indtil da havde
den materiale dannelse været fremtrædende, og der blev stillet store
krav til elevernes kundskaber. Det drejede sig om at kunne reproducere lærebogens stof, og der blev kun gjort lidt ud af kildekritik og
metode, men til gengæld lagt stor vægt på kronologisk indsigt. 1971reformen ophævede kravet om kronologisk læsning før 1945 og
krævede kun, at eleverne skulle vælge 3-5 områder. Eleverne havde
fået medbestemmelse ved valg af emne, arbejdsformer og opgivelser
til eksamen. De tre områder kunne være Romerriget under Augustus,
Enevældens indførelse i Danmark-Norge i 1660 og arbejderbevægelsens udvikling i 1800-tallets sidste del. Det blev af mange historielærere opfattet som en didaktisk revolution, men også folk uden for
skolen kritiserede atomiseringen, bl.a. nordmanden Erik Rudeng. Vi
unge historielærere var splittet i vores holdning til reformen. På den
ene side var vi glade for at kunne arbejde næsten universitært med
kildekritik og historisk metode, og dermed fremme elevernes formale
dannelse, men på den anden side var det vanskeligt at opretholde
fagets raison d’etre ved at henvise til at faget opøvede elevernes kritiske sans, uden at der var sikkerhed, for at de fik en fornemmelse af
’den lange linje’ dvs. udviklings- og sammenhængsforståelse. Det var
et dilemma, som blev søgt ophævet på mange forskellige måder. 2

HISTORIEBEVIDSTHED – KATEGORIAL DANNELSE?
Da historiebevidsthedsbegrebet blev artikuleret i den vesttyske
historiedidaktiske debat i slutningen af 1960erne, blev det næsten
umiddelbart en del af den danske historiedidaktikdiskurs. Dertil bidrog begrebets enkle konstruktion, fortid, nutid og fremtid, og termerne historieskabt og historieskabende. Dertil kom, at det var et
metabegreb, der kunne rumme både den formale og den materiale
tilgang til fortiden, og dermed kunne begrebet opløse det paradoks,
som havde hjemsøgt faget siden begyndelsen af 1970erne. Problemet
var, at begrebet kunne retfærdiggøre en hvilket som helst historieundervisning, thi læreren ville altid kunne hævde at målet med hans
2

Haue 1995:75; Haue 1991:97-108.
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eller hendes undervisning var at kvalificere elevernes historiebevidsthed. Det bidrog måske også til begrebets popularitet, at det kunne
sidestilles med Wolfgang Klafkis ’kategorialdannelse’. 3
Historiebevidsthed kom til at stå centralt i 1988-bekendtgørelsen
for gymnasiet, og i folkeskolens læseplan fra både 1993 og 2004. I
bekendtgørelsen for gymnasiets historieundervisning i 1988 hed det:
’Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres historiske bevidsthed...’ og i folkeskolens Fælles Mål fra 2004 hed det: ’Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed’. Det var især forskere på Danmarks Lærerhøjskole, der
italesatte begrebet. 4 Ikke desto mindre tydede flere mindre undersøgelser på, at der blandt lærerne var stor uenighed om, hvad
begrebet omfattede, og hvad det betød for tilrettelæggelse og
gennemførelse af undervisningen. I en omfattende evaluering af
historieundervisningen i gymnasiet, der blev gennemført af
Evalueringsinstituttet i 2001, blev det bl.a. fremhævet, at lærerne
havde vanskeligt ved at operationalisere historiebevidsthedsbegrebet i
undervisningen, og evalueringsgruppen anbefalede, at der i undervisningen blev lagt mere vægt på at udvikle elevernes historiske
bevidsthed. 5

REFORM AF DE GYMNASIALE UDDANNELSER
2003-2005
Med vedtagelsen af den nye lov om undervisningen i de gymnasiale
uddannelser i 2003, blev der nedsat læreplansudvalg for alle fag. For
historiefaget gjaldt det for hhv. stx, Historie A, hhx, Samtidshistorie
B og endelig var der udvalg, der behandlede historie i hf og på htx.
Jeg vil her kun omtale reformarbejdet på stx. Udgangspunktet var
den seneste revision af fagbilaget fra 1999, som blev indledt med
denne passus:
Formålet med historieundervisningen er, at eleverne udvikler deres historiske bevidsthed og evne til oplevelse af
historie, får styrket deres identitet gennem kendskab til
deres kulturbaggrund og få klarhed over deres handlemuligheder.
3
4
5

Jensen 1994:29ff.; Nielsen 2009:26-39.
Sven Sødring Jensen og Bernard Eric Jensen.
Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium 2001:54.
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Det gennemgående kundskabsbegreb var ’kendskab’, ’færdighed’,
’indsigt’ og ’forståelse’. Kun i forbindelse med målet for kombinationen af samtidshistorie og samfundskundskab blev der talt om
’viden’. Hvad er da forskellen? Kendskab kan naturligvis være enten
indgående eller overfladisk, men må under alle omstændigheder bygge på erhvervelse af viden. Færdighed forudsætter også viden, nemlig
viden om hvordan noget skal håndteres på en bestemt måde. Forståelse forudsætter ligeledes viden, men også en mere sofistikeret kombination af viden, end når talen er om kendskab. I kommissoriet til
læreplansgrupperne i historie for stx og hhx var det understreget, at
der skulle stilles krav til elevernes videnstilegnelse. Selv fandt jeg
inspiration i den danske vidensteoretiker, Lars Qvortrups overvejelser
over vidensbegrebet. Han tog udgangspunkt i Gregory Batsons fire
videnskategorier, hvor af de tre første havde relevans for skolen:




Faktuel viden
Situeret viden
Systemisk viden

Undervisningens udgangspunkt måtte være ’viden om’, det som ofte
af reformpædagoger blev betegnet som paratviden, og som blev
forbundet med den gamle skoles krav til eleverne om at kunne reproducere det indlærte uden refleksion. Men viden om, faktuel viden, er
ikke desto mindre den mindste byggesten i huset, og uden erhvervelse af konkret viden, vil eleven ikke være i stand til at bevæge sig over i
situeret viden, dvs. viden om viden. Det kunne være spørgsmålet om
Tordenskjold. Hvornår slog han svenskerne i Dynekilden? Hvis ikke
eleven ved det helt præcist, vil han eller hun ikke kunne reflektere
over hvorfor det er vigtigt at vide, idet sejren i Dynekilden kun kan
forklares, hvis eleven har mulighed for at forstå timingens betydning,
og dermed forholdet mellem tid og sted. Men naturligvis standser
elevens refleksioner ikke altid her, og under gunstige undervisningsbetingelser, kan han eller hun derefter overveje, om det overhovedet
er vigtigt at vide noget om Tordenskjold; måske er hans militære bedrifter stærkt opreklamerede og bliver fremstillet i et fortegnet billede
i forbindelse med 1800-tallets danske lærebøger, der også var midler i
nationsbyning. De tre vidensniveauer kunne ud over faktuel viden,
som begrebsmæssigt kunne kaldes kvalifikationer, dernæst gøre det
muligt at udvikle kompetencer, nemlig viden om hvad man skal
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bruge sin viden til, og endelig almendannelse som udtryk for,
hvordan kompetencerne skal praktiseres. 6
Læreplansudvalget for stx, bestod af fire personer, nemlig ministeriets fagkonsulent i historie, formanden for historielærerforeningen,
en fra debatten kendt historielærer og en repræsentant for det historiedidaktiske miljø på universiteterne. Vi drøftede indgående vidensog kundskabsbegrebet, og nåede frem til en formålsparagraf, der lød
så således:
Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et
studieforberedende formål med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Faget udvikler elevernes
historiske viden, bevidsthed og identitet, samt stimulerer
deres interesse for at nå forståelse af den komplekse
verden, de lever i. Eleverne opnår viden og indsigt i
centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks
historie, Europas historie og verdenshistorie, om egen
kulturel baggrund og andre kulturer. Faget giver redskaber til at vurdere forskelligartet historisk materiale og
sætter eleverne i stand til at bearbejde og strukturere
mange former for historieformidling og historiebrug,
som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen.
Gennem arbejdet med det historiske stof opøves elevernes kritisk-analytiske og kreative evner.

Hvis man sammenligner formuleringen fra 1999 med den fra 2003,
fremgår det tydeligt, at historiebevidsthed har fået en mere tilbagetrukken placering, mens viden er blevet markeret stærkere. I udvalget
var vi naturligvis ikke i tvivl om, at kvalificering af elevernes historiebevidsthed er det centrale i undervisningen, men vi havde god grund
til at være i tvivl om, hvorvidt dette begreb kunne være et retningsvisende formål. Det var grunden til at der kom til at stå: ’viden,
bevidsthed og identitet’.

KERNESTOF
Kommissoriet for læreplanernes udformning indeholdt for alle fag et
krav om, at der skulle ske en formulering af fagets kernestof, nemlig
det stof, der skal læses for at der kan være tale om et fag. Hidtil havde
lærer og elever haft ret frie hænder med hensyn til at vælge emner og
temaer for undervisningen, men nu skulle omkring halvdelen af
6

Qvortrup 2001:135.
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undervisningstiden bruges på kernestoffet. Der var heller ikke noget
krav om kronologisk indsigt, og vægten kunne lægges efter interesse,
og der kunne bruges megen tid på at arbejde med f.eks. indianerkulturer og mødet med den hvide mand. At opstille en liste over kernefaglige punkter i historie var synonymt med en ’mild’ kanon. Vi nåede
frem til 21 punkter, som vandt bred tilslutning blandt lærerne. 7
Kombinationen af accentueringen af viden og opstilling af de nye
kernestofsområder, virkede i retning af at styrke fagets materiale sider.
Dertil bidrog også en ny opdeling af det historiske forløb i fem tidsfaser, mod tidligere kun tre. De fem faser var:






Tiden indtil 1453
1453-1776
1776-1914
1914-1989
Tiden efter 1989

Dermed blev der stillet krav til en bredere kronologisk læsning, der
hidtil havde været nedtonet, da der kun var krav om, at der skulle
læses noget før 1750, dvs. at undervisningen ikke behøvede at beskæftige sig med hverken oldtid eller middelalder, men blot emner
fra 1500-1750. Vejledningen indeholdt dog en bemærkning om, at
eleverne burde kende til antikken og middelalderen, men det var ikke
noget bekendtgørelseskrav, og det var derfor op til læreren, om de
ville følge de vejledende bemærkninger.
Men det er vigtigt at understrege, at der med 2005-læreplanen
ikke er noget krav om at eleverne skal læse et bestemt pensum. Kernestoffet f.eks. renæssancen kan behandles frit, og holdet kan selv vælge
afgrænsning, problemstilling, accentuering og stof. Undervisningen
skal i sin helhed over de tre år sætte eleven i stand til at demonstrere,
at han eller hun havde erhvervet sig 10 opstillede kompetencemål. 8
Den afsluttende eksamen, studentereksamen, er for historiefagets vedkommende mundtligt, og eleven får udleveret et antal bilag og skal i
løbet af 24 timer udforme sin egen problemstilling til besvarelsen.

FOLKESKOLENS HISTORIEUNDERVISNING
Siden 1970erne havde der ikke været eksamen i historie i folkeskolen.
Det prægede faget i udtalt grad. 20 % af folkeskolerne havde slet ikke
7
8

Historie A på stx, Fagevalueringer 2008:19.
Haue 2007:76
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undervisning i faget, der blev varetaget af f.eks. en matematiklærer,
der hellere ville bruge timerne på dette fag. Andre folkeskoler lod det
være op til læreren, hvad der skulle undervises i, og undersøgelser
viste, at det overvejende var stenalderen i de yngste klasser og 2.
verdenskrig i de ældre klasser. Når eleverne kom i gymnasiet, var
deres historiske viden enten meget mangelfuld eller i bedste fald
meget forskelligartet. Undervisningen måtte derfor i 1. gymnasieklasse anerkende det faktum, at der ikke var noget fælles grundlag at
bygge på, og at undervisningen derfor måtte begynde ’from scratch’.
Historielærerne i gymnasiet havde ofte kritiseret folkeskolens noget
liberale måde at tolke kravene til historieundervisningen, men først i
2005 blev der taget initiativ til at ændre disse forhold.
I forbindelse med folkeskoleloven fra 2006 blev det besluttet, at
der skulle indføres eksamen i historie, og at faget skulle have flere
timer og bedre uddannede lærere. Der blev derfor i 2006 nedsat et
udvalg til styrkelse af historie i folkeskolen. I kommissoriet hed det:
Regeringen ønsker, at historieundervisningen skal give
eleverne et kronologisk overblik over begivenheder,
udviklingsforløb og forandringsprocesser, som er en del
af danskernes fælles kulturgrundlag. Undervisningens
indhold skal dække alle væsentlige emner og perioder
gennem hele tidsforløbet. Det er regeringens opfattelse,
at elever i folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad er fortrolige med fortællinger fra Danmarks historie, og at de
ikke har tilstrækkelig kendskab til andre nationers
historie. Som noget nyt vil regeringen indføre en
historiekanon.

Den omtalte kanon skulle omfatte omkring 25-40 emner, som alle
folkeskolens elever skulle stifte bekendtskab med. Både dette krav og
kravet om eksamen var med til at styrke kundskabsprofilen i
folkeskolens historieundervisning. Dertil kom at udvalget skulle
overveje en ny formålsformulering for faget og komme med forslag
til, hvordan undervisningen kunne styrke elevernes kronologiske
forståelse. Det var en spændende opgave, som udvalget arbejdede
med et halvt års tid. Formanden for udvalget konfererede jævnligt
med undervisningsminister Bertel Haarder, og dermed sikrede
udvalget sig, at der var politisk tilslutning til vore forslag. Indledningsvis foreslog jeg, at vi skulle fjerne historiebevidsthed fra
fagets formålsformulering, et forslag som vandt bred tilslutning i
udvalget. Resultatet af disse overvejelser resulterede i denne formulering:
40

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes
kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge
denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv.

Denne formulering blev accepteret af ministeren, men ikke ubetinget
af embedsværket. Alle fags formål skulle have tre dele, og
historiefaget kunne ikke nøjes med kun af have én del. Derfor måtte
udvalget acceptere, at der i stk. 3 kom til at stå, at: ’Undervisningen
skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem
indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og
reflektere over deres handlemuligheder’. Men resultatet var alligevel,
at historiebevidsthed fik en mindre fremtrædende plads i formålsformuleringen, der nu som det første nævnte ’kronologisk overblik’
og ’viden’. Det var vigtigt for udvalget at fastholde ordet ’øve’, fordi
vi mente, at det var netop hvad undervisningen skulle dreje sig om. 9

KANON
Netop i 2006 havde den borgerlige regering med kulturminister
Brian Mikkelsen som initiativtager, lanceret en kanondebat, der
skulle bevidstgøre danskerne om bestemte kerneværdier i deres
kultur. Det gjaldt litteratur, arkitektur, musik, historie og demokrati.
Kanonprojektet fik derfor et præg af en borgerlig vision, som
oppositionen derfor var tilbøjelige til at afvise. Men det gjaldt ikke
for den kanon, der blev foreslået for historiefaget. Efter nogle
præliminære drøftelser fik hvert udvalgsmedlem til opgave at opstille
30-35 punkter til en kanon for historieundervisningen i folkeskolen
3.-9. klasse. Da vi sammenlignede forslagene, viste det sig, at der var
mange lighedspunkter. Der var tale om en bred kronologisk dækning
og en ligelig repræsentation af Danmarks, Europas og verdenshistorie. Vi besluttede os for at opstille 29 punkter, som begyndte
med Ertebøllekulturen (jæger og samler 5000 f.Kr.) og sluttede med
11. september 2001 (se bilag 1). Efter at der politisk var taget stilling
til udvalgets rapport, blev der nedsat et læseplansudvalg, hvor flere af
personerne fra det foregående udvalg gik igen. Dette udvalg fulgte
naturligt nok rapportens anbefalinger, også beslutningen om, at
kanonpunkterne skulle læses kronologisk. Dette viste sig at være et
9

Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen, 2006.
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konfliktpunkt, da enkelte udvalgsmedlemmer med folkeskolebaggrund var skeptiske over for en kronologisk læsning, også selv om
arbejdet med de 29 kanonpunkter kun måtte lægge beslag på 25 % af
undervisningstiden. Denne kritiske holdning skal nok ses i relation
til, at en kronologisk læsning ville indskrænke lærerens metodefrihed.
Men flertallet besluttede at fastholde den kronologiske læsning over
de seks år, med disse begrundelser:





Formålet understregede, at eleverne skulle udvikle deres
kronologiske overblik
Lærerne underviste ofte enten mellemste trin 3.-6. klasse
eller på øverste trin 7.-9. klasse, og de kunne derfor
specialisere sig og efteruddanne sig i netop de punkter,
der her skulle arbejdes med
Forlagene kunne fremstille læremidler der niveaumæssigt
svarede til aldersgruppen

Selv om flere fag blev revideret i forbindelse med 2006-loven, var
offentlighedens interesse i høj grad fokuseret på historiefagets kanonpunkter, der løbende blev drøftet og kommenteret i dagspressen,
både da rapporten forelå i sommeren 2006 og da læseplanen blev
vedtaget i 2008. Selv om der synes at være bred tilslutning til kanonprojektet, var der enkelte kritiske røster, især fra de historiedidaktikere, der havde lanceret historiebevidsthedsbegrebet. Der var
hård kritik af, at undervisningen skulle fokusere så meget på faktuel
viden, en viden, hævdede kritikerne, som eleverne ikke kunne huske.
En del af kritikken drejede sig også om at der i en globaliseringstid
var lagt for megen vægt på Danmarks historie, og at den nye læseplan
var et forsøg på at retroficere historieundervisningen. 10 Der var da
også tale om en tilbagevenden til en mere material anlagt historieundervisning. Det væsentligste argument herfor var, at eleverne via
den absolutte kronologi skulle kunne erhverve sig en sammenhængsforståelse, der netop kunne kvalificere deres historiebevidsthed. Udgangspunktet er en bestemt men begrænset udvalgt faktuel viden,
som skal danne grundlaget for, at eleverne i ungdomsuddannelserne
kunne samtale om historien, fordi de nu alle kender de samme 29
begivenheder. Undervisningen i historie i de gymnasiale uddannelser
behøver ikke længere at begynde med Adam og Eva, men kan forudsætte visse dele bekendt, og dermed bygge videre herpå. Der er
10

Bernard Eric Jensen var blandt de hårdeste kritikere af den nye læseplan
for folkeskolen. De fleste dagblade kommenterede kanonpunkterne og
flere radio- og TV-udsendelser beskæftigede sig med denne problematik.
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således tale om både en mulig didaktisk og en demokratisk gevinst,
og dermed en styrkelse af faget i elevernes bevidsthed.

FAKTUEL VIDEN – FLERE KUNDSKABER OG BEDRE
FORSTÅELSE?
Reformen i folkeskolen blev først iværksat i 2009, og der foreligger
derfor endnu ingen evalueringer af et eventuelt kundskabsløft, som
den større vægt på faktuel viden måtte formode ville blive resultatet.
Umiddelbart efter vedtagelse af reformen af historieundervisningen i
folkeskolen, udkom de første læremidler til arbejdet med kanonpunkterne. I debatten har der været en vis ængstelse at spore med
hensyn til vægtningen af kanonpunkterne i undervisningen, hvis
lærerne bruger mere end 25 % af undervisningstiden herpå. Men den
kendsgerning, at der er mundtlig eksamen i faget vil alt andet lige øge
elevernes viden og resultere i, at de erhverver flere kundskaber.
I forbindelse med den nye lov om folkeskolen, blev der iværksat
ændringer af læreruddannelsen. Linjefaget historie blev opgraderet fra
60 til 120 ECTS, og der blev nedsat et tremandsudvalg, der skulle
revidere historieuddannelsens indhold. Her skal det blot nævnes, at
indholdet naturligt nok var kongruent med læseplanen for faget. 11
I det almene gymnasium, stx, er der i 2008 gennemført en evaluering, hvor lærerne er blevet spurgt om deres opfattelse af de faglige
mål (kompetencerne) og i hvilken udstrækning målene er blevet nået.
Censorerne ved mundtlig eksamen er også blevet spurgt, og resultatet
er ikke helt tilfredsstillende. For det første havde op mod halvdelen af
lærerne vanskeligheder ved at fortolke nogle af målkravene, og for det
andet fremhævede censorerne, at eksamen kun i ringe grad viste om
eleven kunne indfri målkravene. Det gjaldt f.eks. målet: ’dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks
historie, Europas historie og verdenshistorie’, hvor censorerne svarede, at eleverne i 38 % af eksaminationerne ’kun i ringe grad’ eller ’slet
ikke’ levede op til målkravet. 48 % svarede ’i nogen grad’ og kun
13 % ’i høj grad’. Det ser således ikke ud til, at der er sket det forventede kundskabsløft, men da der ikke findes tilsvarende målinger
fra før reformen, kan det heller ikke afgøres om det er tilfældet.
11

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 28. marts 2007. Historieudvalget bestod af Jens Aage Poulsen,
Jens Pietras og Harry Haue.
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Evalueringens undersøgelse af tidsforbruget til kernestoffet, der kun
må tage halvdelen af undervisningstiden, viser, at lærerne generelt
bruger mere tid på disse obligatoriske emner, og det kunne tages som
udtryk for, at der er sket en utilsigtet styrkelse af arbejdet med de
snævert afgrænsede områder; men når lærerne bliver spurgt herom,
mener 81 % at de bruger mere tid på oversigtslæsning end før reformen, og mindre tid på fokus og på dybde. Det kunne således tyde
på, at kernestoffet dyrkes i bredden mere end i dybden. Spørgsmålet
om, i hvilken udstrækning det kan tolkes som et kundskabsløft, er
vanskelig at besvare, og kræver ny forskning. 12
Noget tyder desværre på, at fokuseringen på viden og oversigt har
resulteret i en retraditionalisering af historieundervisningen. I bestræbelserne på at opfylde de faglige mål, bruger lærerne – måske
mere end før reformen – tid på at kontrollere elevernes faktuelle
viden: Hvem, hvor, hvad, og forsømmer dermed at stille hvorforspørgsmål. Heidi Eskelund Knudsen har i forbindelse med sit ph.d.projekt observeret et stort antal historietimer i det almene gymnasium i Danmark, og de foreløbige resultater er ikke ubetinget positive. Et eksempel fra en lektion i historie kan illustrere problemet.
Læreren stiller i løbet af 90 minutter 40 spørgsmål, hvoraf 35 drejede
sig om hvad, hvem og hvor, mens kun 5 spørgsmål hørte til kategorien hvorfor. Dermed bliver undervisningen præget af lærerens
kontrol af elevernes faktuelle viden i langt højere grad end med
udviklingen af elevernes situerede viden. Det er uheldigt af flere
grunde. For det første virkede de faktuelle spørgsmål ikke fremmende
på diskussionslysten, og for det andet fik eleverne vanskeligt ved at
knytte deres egne forestillinger om fortid, nutid og fremtid til
lærerens indgangsvinkel. Resultatet blev i værste fald, at eleverne
opfattede faget som dybt uinteressant, og deres eneste begrundelse
for at forberede sig til timerne var udsigterne til eksamen. Eleverne
gav udtryk for, at undervisningen ikke relaterede fortiden til elevernes
egen verden, og at de ikke mente at historieundervisningen havde
nogen som helst betydning for deres fremtid. Det er naturligvis ikke
muligt at generalisere ud fra dette eksempel, men hvis der er tale om
en tendens, er sagen alvorlig og en betydelig udfordring til os som
historiedidaktikere. 13
12

Heidi Eskelund Knudsen undersøger i sit ph.d.-projekt ved Institut for
Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet, lærernes
og elevernes opfattelse af målene.
13
H. Haue & H. E. Knudsen: How to facilitate a meaningful Meeting
between the Learner’s prior Knowledge and the Past? Oplæg på kon44

SAMMENFATNING
Reformerne af historieundervisningen i Danmark har i de seneste årti
betydet, at der er kommet mere fokus få kundskabsbegrebet. I læreog læseplaner er kravet til elevernes viden blevet opprioriteret, og der
er sket en ’kanonisering’ af undervisningen med kanonpunkter i
folkeskolen og kernestoffet i gymnasiet. Det kan i gunstigste tilfælde
betyde, at der sker en vidensakkumulation på langs gennem undervisningssystemet. Den løbende drøftelse af forholdet mellem vægtningen af stoffet eller kvalificering af elevernes historiebevidsthed
blev ofte set som et modsætningsforhold. Med de seneste reformer
synes der at være skabt muligheder for en syntese, hvor de to begreber opfattes som komplementære. Kun ny historiedidaktisk
forskning kan sige om denne antagelse er rigtig.
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BILAG I: DE 29 KANONPUNKTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ertebøllekulturen
Tutankhamon
Solvognen
Kejser Augustus
Jellingestenen
Absalon
Kalmarunionen
Columbus
Reformationen
Christian IV
Den Westfalske Fred
Statskuppet 1660
Stavnsbåndets ophævelse
Stormen på Bastillen
Ophævelse af slavehandel
Københavns bombardement
Grundloven 1849
Stormen på Dybbøl 1864
Slaget på Fælleden
Systemskiftet 1901
Kvindernes valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget
Augustoprør og Jødeaktion 1943
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne
Energikrisen 1973
Murens fald
Maastricht 1992
11. september 2001
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HISTORIEDIDAKTISK TÆNKNING VERSUS
HISTORISK KUNDSKAB – HISTORIEFAGET I
DET ALMENE DANSKE GYMNASIUM
Heidi Eskelund Knudsen

’What is the text doing,’ he asked about Genesis 1, as a hundred
students or so collectively quaked in their seats. One after another,
baffled freshmen summarized the text, only to have [the teacher] strike
his fist on the podium: ’Doing, not saying. What is the text doing?’ 1

I KLASSERUMMET
Det er tirsdag formiddag i en dansk 3.års gymnasieklasse. Eleverne
har i to uger arbejdet med et forløb om Anden Verdenskrig. På
baggrund af et udvalg af tekster, grundbogs- såvel som kildetekster,
har eleverne opstillet og besvaret en eller flere problemstillinger efter
eget valg, og de har forberedt en præsentation. Nøjagtigt som ved
eksamenen.
Deres lærer har valgt at bruge et gruppe-rollespil, som ramme på
oplæggene. Hun fortæller, at eleverne på skift skal spille rollerne som
henholdsvis elev, lærer og censor. Hun forklarer, hvad eksamenen
indebærer og fortæller, at det er meningen, at deres elevpræstationer
skal være i centrum. ’De guldkorn, I besidder, skal bringes frem’,
siger hun og peger, at censoren og læreren i den sammenhæng er
elevens garant for en bedømmelse efter gældende vilkår.
Så går de i gang. I gruppen med Nanna, Mette og Mads snakker
pigerne lidt nervøst med hinanden. Efter lærerens introduktion til
gruppearbejdet er de nu kommet i tvivl om, hvorvidt de har opstillet
problemstillinger i deres oplæg eller ej. De forklarer, at de ikke havde
forstået, at det var en del af opgaven. De snakker lidt frem og tilbage
om, hvad de skal gøre. Mads indvilliger i at spille elev som den første.
Han indleder med at fortælle, at han har valgt at se på to overordnede problemstillinger: For det første, hvordan det var muligt, at
1

Wineburg, 2001:x (Introduction).
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ideologier som kommunisme og kapitalisme kunne samarbejde
under Anden Verdenskrig, og for det andet spørgsmålet om hvorfor
Frankrig modsat England var nødt til at overgive sig til Tyskland. Og
så begynder Mads at fortælle. Han gengiver handlingsforløb i krigen
og fortæller om forskellige europæiske landes forhold til Tyskland.
Han fortæller om Blitzkrieg, om franskmændenes ringe militære udvikling efter Første Verdenskrig, samt landets geografisk set uheldige
placering sammenlignet med England. Han kommer ind på Englands magtfulde flåde og veludviklede radarsystemer, USA’s støtte og
ringe tyske jagerfly. Så går han lidt i stå, men springer øjeblikket efter
over til sin anden problemstilling. Her fortæller han om Polen, om
ikke-angrebspagten mellem Tyskland og USSR, om Tysklands
invasion af USSR, om den russiske vinter, om englændernes forhandlinger med USSR, samt Stalins, Churchills og Roosevelts samarbejde om våben og Den Anden Front.
Nu er er han færdig. Der opstår et øjebliks stilhed. Nanna, som
spiller læreren, beder ham uddybe Den Anden Front. Mads gentager
en del af det, han allerede har sagt, og supplerer med enkelte ekstraoplysninger om angreb på tyskerne i Afrika og Mussolinis fængsling.
Nanna kigger på Mette. Hun spørger om censoren har nogle uddybende spørgsmål. Mette mener, det er lidt svært at stille nogle
spørgsmål. De bliver enige om, at tiden også må være gået nu. Mads
griner og siger, at hvis de ikke vil have noget uddybet, må det vel
være godt nok. ’Du er jo godt inde i dit stof, Mads’, siger Nanna med
en lærer-stemme. De griner. Pigerne bliver enige om, at de hellere må
tage ved lære af Mads’ oplæg. Han skynder sig at sige, at han ikke er
sikker på, om han har gjort det på den rigtige måde. 2

HVAD ER EN HISTORISK PROBLEMSTILLING?
Ovenstående beskrivelse af en situation i gymnasiets historieundervisning er udvalgt på baggrund af måneders observationsforløb og
interviews i forskellige gymnasieklasser. 3 Beskrivelsen kan som sådan
karakteriseres som et casestudie, men udgør også et ganske
2
3

Observation, 3.g.-klasse, januar 2011.
Disse observationer finder sted i fem gymnasieklasser på skoler forskellige
steder i Danmark. Observationerne påbegyndtes i oktober 2010.
Klasserne besøges gentagne gange i ophold af en måneds varighed, og
observationerne danner bl.a. baggrund for interviews med både elever og
lærere om hvad der foregår i klasserummet.
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almindeligt eksempel på samt indblik i, hvorledes lærere og elever
henholdsvis planlægger og gennemfører historietimerne med afsæt i
den gældende læreplan fra 2005/2010. Hvor historiefagets mål før
2005 primært var koncentreret om det faglige indhold via bl.a. et
pensum, så grundes hverdagsarbejdet i dag i højere grad i et spørgsmål om målstyring og udvikling af elevkompetencer. 4 Historiefagets
formål er, kortfattet gengivet, dannelse og studieforberedelse med
særlig vægt på udvikling af elevernes personlige myndighed. Faget
skal iflg. læreplanen udvikle elevernes historiske viden, bevidsthed og
identitet samt evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå
forståelse for den komplekse verden, de selv er en del af i dag. 5 Dette
faglige formål søges opnået gennem arbejdet med 11 faglige mål. 6
Iflg. en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2009 er
bevægelsen fra læreplan til praksis ofte oplevet som ganske
problematisk. 7 Artiklen her tager derfor udgangspunkt i en flig af et
igangværende ph.d.-projekt, der fokuserer på klasserummets, herunder både læreres og elevers, historiedidaktiske tænkning i forsøget
på at foretage denne bevægelse fra læreplan til praksis. Hvilke udtryk
for historiedidaktisk tænkning er at finde, hvorledes genspejles de
faglige mål heri og hvilken sammenhæng er da til fagets formål? En
tese er, at fagets faglige mål måske nok kan siges at være i spil i
undervisningens praksis uden nødvendigvis at understøtte fagets
formål. En årsag hertil kan tolkes som værende et spørgsmål om
lærernes og elevernes forskellige historiedidaktiske tænkning og
dermed forståelser af historisk kundskab, som kan være vanskelige at
knytte til fagets formål. På baggrund af ovenstående klasserumsbeskrivelse tager artiklen her fat på denne problematik ved at spørge,
hvad en historisk problemstilling kan siges at være – i betydningen,
hvad skal der til for at kunne opstille en.

HISTORIEDIDAKTISK TÆNKNING I KLASSERUMMET
Historiedidaktisk tænkning er som begreb i sig selv et ganske
omfattende område at bevæge sig ind, men afgrænses i denne
sammenhæng til en interesse for og analyse af, hvad læreren og
eleverne siger og gør i den ovenstående beskrivelse af eksamens4
5

6
7

Haue 2004:263.
Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 2010 bilag 27 Pkt. 1.2
Se bilag 1.
Historie A på stx. Fagevalueringer 2008.
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øvelsen. Man kan dog indledningsvis knytte nogle overvejelser til,
hvori forskellen mellem lærer og elev består.
I sin afhandling fra 2005 skriver Aase Ebbensgaard, at gymnasiets
undervisning i historie, hvad angår eleverne, handler om at lære, men
også om at lære at lære samt at omlære. 8 Hvad angår læreren, skriver
Ebbensgaard, at også denne er lærende i undervisningen og
kommunikationen med sine elever. 9 Min position supplerer dette
forhold ved at påpege, at undervisningen i kraft af lærerens metodefrihed i høj grad også betinges af, at/om læreren er i stand til at omsætte sin viden fra lærende til lærer. Han/hun må i overgangen fra
lærende i det akademiske historiefag til lærer i gymnasiets skolefag
forholde sig til karakteren af sin faglige viden på en reflekterende
måde og overveje, hvorledes det er muligt at medvirke til elevernes
forståelse af faget. 10 Spørgsmålet bliver derfor ikke alene, hvad ved jeg
men også på hvilken måde ved jeg det og hvordan kan jeg lære andre at
vide det. 11
Ovennævnte klasserumsbeskrivelse er blot et uddrag af et længerevarende observationsforløb, hvor læreren udover introduktionen til
grupperollespillet også giver eleverne gode råd om, hvordan deres
forberedelse til eksamen kan tage sig ud. Læreren omtaler i den
forbindelse den såkaldte baggrundsviden, som er blevet oparbejdet
gennem fagets tre år og fortæller, at eleverne bør overveje, hvorvidt de
har ’styr på den’ eller ej. På den måde fremstilles faget således som et
mødested for erhvervelse af en faktuel viden, der lagres i den enkelte
elevs hukommelse og holdes klar til brug ved eksamenen. Erhvervelse
af historisk viden er som nævnt et af elementerne i læreplanens
formuleringer om historiefagets formål, og arbejdet i denne 3.g.klasse kan dermed siges at afspejle dette til fulde. Derudover ser man
også i beskrivelsen, at elevernes præstation skal være i centrum. Hvori
denne præstation består, fremgår ikke klart, men tilføjer dog et ekstra
element til beskrivelsen af historiefaget, således at faget fremstår
dobbeltsidet: At mestre faget forudsætter baggrundsviden og
elevpræstation. Undervisningen i eksemplet afspejler dermed tydeligt
læreplanens rammer for faget.

8

Ebbensgaard 2005:258.
Ebbensgaard 2005:258.
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Bain 2006b:217.
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ELEVTÆNKNING
I elevernes gruppearbejde træder det uklare forhold vedrørende
elevernes præstation frem. De er tydeligvis usikre på, hvad der
forventes af dem i forhold til opstillingen af en eller flere problemstillinger, og særligt pigerne giver udtryk for at være i tvivl om,
hvorvidt de har gjort som de skulle eller ej. Der er altså tvivl om,
hvad en problemstilling er.
Mads angiver i sit oplæg at ville svare på to problemstillinger.
Begge spørgsmål der medfører, at hans besvarelse mest af alt former
sig som en redegørelse for oplysninger, han har læst sig til i det
udleverede tekstmateriale. Han gengiver eller reproducerer dermed
præetablerede historiske narrativer uden samtidig selvstændigt og
kildekritisk at forholde sig hertil. Set i forhold til de faglige mål viser
han dog forståelse for dele af krigens handlingsforløb samt evne til at
kunne udvælge de relevante aspekter, der kan besvare hans to
problemstillinger. Hans evne til at forklare centrale udviklingslinjer i
Europas historie er derfor tydelig. Mads kan også siges at komme ind
på interaktioner mellem samfund gennem en tidsperiode, ligesom
han formidler og til dels begrunder sin historiske viden. En del af
læreplanens faglige mål er dermed at spore i hans oplæg. Oplægget
præges i øvrigt af et fokus på årsag og virkningsforhold med vægt på
nationer og statsledere som aktører i udviklingen og forløbet af de
fortidige begivenheder – dette kan ses som en genspejling af det
tekstmateriale, der ligger til grund for oplægget. 12
Hvad er det så, Mads ikke gør? For det første kan man stille det
spørgsmål, om Mads egentlig opstiller to problemstillinger. Selv
blandt historiestuderende på universitet kan det volde problemer at
skelne mellem problemstilling, problemformulering og spørgsmål, og
gymnasieeleverne i eksemplet her lægger da heller ikke skjul på at
være i tvivl. Iflg. Undervisningsministeriets lærervejledning for læreplanen for historie opfordres undervisningen til bl.a. at belyse skellet
mellem spørgsmål, problemstilling og hypotese. 13 Denne skelnen
foretager Mads ikke. Han stiller blot to spørgsmål, som kan besvares
ud fra det tekstmateriale, han lægger til grund for oplægget. Ikke
desto mindre opfattes hans præstation af pigerne som forbilledlig og
noget, de vil tage ved lære af. Med andre ord, eleverne etablerer på
baggrund af de forhåndenværende forhold en fællesforståelse af, hvad
12
13

Dette er ikke undersøgt og må derfor bero på min påstand.
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’den gode præstation’ er, således at det at kunne huske sammenhænge
og genfortælle fortidige begivenheder vedrørende årsager og virkninger på baggrund af læste tekster bliver betragtet som en god
elevpræstation.

ÅRSAGER OG VIRKNINGER - HISTORIEDIDAKTIKERENS BLIK
PÅ PRAKSIS
Der er i læreplanen intet krav om, at alle faglige mål skal være i spil
ved den mundtlige eksamen, men målene afspejler variation i sværhedsgrad og dermed krav til eleven. Mads’ præstation kan i denne
sammenhæng alene siges at referere til de faglige mål, der har simpel
kognitiv karakter i betydningen viden af 1. ordensniveau eller faktuel
viden. 14 De faglige mål som omhandler anvendelse af denne viden
under betegnelsen viden af 2. ordensniveau og som stiller større krav
til Mads’ analytiske evner i form af diskussion, perspektivering og
vurdering af karakteren af det udleverede materiales oplysninger samt
argumentation for valg af netop de kildetekster, der har ledt ham til
de to spørgsmål, er ikke at finde i hans oplæg. Overgangen fra viden
af 1. til 2. ordensniveau er dermed svær at få øje på.
I overensstemmelse med billedet af fagets dobbeltsidede karakter
skal det fremhæves, at historie er et komplekst fag, en epistemisk
aktivitet, der ikke blot handler om at erhverve sig en faktuel viden,
men også om at lære at tænke om og forholde sig til fortiden og
narrativer om fortiden på måder, der for de fleste ikke er helt ligetil. 15
Der er ikke tale om en tænkning, der udvikles automatisk som en del
af den psykologiske eller kognitive udvikling hos eleven, men
derimod om en tillært og opøvet proces, hvor balancen mellem det
familiære og fremmed skal findes. 16 Det, vi også kalder kontekstualisering. Eftersom det kræver nøje og mange overvejelser fra lærerens
side, hvad angår undervisningsmetodiske tiltag for at denne tænkning kan komme til at finde sted hos eleven, kan det ofte synes
’nemmere’ blot at beskæftige sig med at lære navne, datoer og
fortællinger udenad, fordi udenadslære ikke er krævende i samme
grad. 17 Dette er en risiko som historiefaget på trods af mange tiltag
gennem de seneste årtier stadig synes at leve med, og som kan siges at
14
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være medvirkende årsag til den svære bevægelse fra alene viden af
1.orden. I stedet for at gøre historie på egen hånd, gør eleverne andres,
hvilket kan ses som en hindring for deres udvikling af bevidsthed og
identitet i faget, jf. dets formål.
Mads’ oplæg eksemplificerer i overensstemmelse med den
amerikanske historiker og psykolog, Sam Wineburgs forskning, at
mængden af navne og oplysningsmættede tekster om fortiden ikke i
sig selv skaber grobund for historisk tænkning i kompleks og abstrakt
form sådan som læreplanen efterspørger. Det handler derimod om at
forandre de basale mentale strukturer, som eleverne bruger til at
skabe mening og forståelse, når de møder fremstillinger af fortiden ‒
hvad end der så er tale om lærerens undervisning, grundbogen, kildetekster, film, aviser, internet eller andet. Når de unge læser om fortiden stiller de ikke nødvendigvis spørgsmålstegn ved det, som de
læser. De tilpasser blot det læste til deres allerede eksisterende overbevisninger. 18 Mads’ oplæg viser det samme. Heller ikke han anspores
til at stille spørgsmålstegn ved de oplysninger, han anvender ej heller
karakteren heraf. Spørgsmålet for læreren bliver derfor, hvordan han
eller hun skal undervise for at det bliver en habit of mind for Mads at
forholde sig spørgende til og i faget. 19
Bevægelsen fra viden af 1. orden til viden af 2. orden omhandler
bevægelsen fra at vide til at vide hvordan. 20 Dvs. en tænkning der
indebærer, at Mads viser, at han også er i stand til at anvende sin
viden og de oplysninger, han henter i teksterne. Lars Qvortrup taler
om en bevægelse fra faktuel viden til refleksivitet. Denne kan endvidere bevæges til viden af 3. orden, som omhandler metarefleksivitet
og dermed viden om, hvordan denne viden om viden anvendes i en
kreativ gentænkningsproces. 21 Det relevante i denne sammenhæng er
ikke spørgsmålet om, hvorvidt Mads’ historiske tænkning bevæger sig
på et 2. eller 3. ordensniveau, men derimod at hans tænkning flyttes
fra alene at have faktuel karakter. Den faktuelle viden er i den forstand blot et basisgrundlag at bygge på. En referenceramme. At
opstille en problemstilling er ikke et spørgsmål om at fremhæve svar,
som andre – i dette tilfælde forfatteren eller historikeren bag tekstmaterialet ‒ allerede har givet, men derimod selv at tænke spørgende,
undrende og kritisk at forholde sig til det, som læses fra og om
18
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fortiden for at få øje på noget, man mener kan være relevant at
undersøge nærmere i relation til fx samtidige forhold. Mads må
således lære konstant at overveje gennem sin læsning, hvilken viden
teksten repræsenterer samt karakteren heraf. Dernæst også hvilken
forståelse han selv besidder og anvender for at afkode og skabe
mening i det, som han læser. Endelig må han lære at overveje,
hvilken indvirkning det læste som en art viden eller indsigt har på
den forståelse af fortiden, som etableres i hans tænkningsproces.
Dette kræver udover læse- og forståelses- også sprogfærdigheder,
mundtlig såvel som skriftlig. 22 Mads må således kunne forholde sig
til sin egen forforståelse for deraf at blive opmærksom på, hvilke
overbevisninger han har om ‒ i dette tilfælde Anden Verdenskrig ‒
hvor disse stammer fra, og hvorledes de har betydning for hans
forståelse af det, som han læser, hvis han skal kunne undre sig og
stille spørgsmålstegn ved denne viden. Ofte er det umuligt for elever
at fortælle, hvorfra de har deres viden, og hvordan de kan vide, at de
ved, hvad de giver udtryk for at vide. 23 Jeg fremhæver dermed, at
kernen i historiefaget er at kunne forholde sig spørgende og
undrende til viden i faget, jf. relationen til det græske verbum,
ίστορείν [historein] med betydningen at undersøge, spørge eller
udforske. Og jeg anerkender samtidig, at dette ikke lader sig gøre
førend der i faget faktisk foreligger en viden at bygge på.

TEKSTENS ROLLE
Denne fremhævelse af det spørgende og undrende aspekt i faget er
ingen ny erkendelse. Den findes allerede i læreplanens såvel som
lærervejledningens beskrivelse af faget. Spørgsmålet er derfor, hvorfor
det i Mads’ oplæg synes så fraværende. Hvis informationsmættede
tekster med mange årstal, navne og begivenhedsbeskrivelser viser sig
som her ikke at medføre en undrende og spørgende stillingtagen hos
eleven, hvad kan så?
Tekst og i særlig grad lærebogen eller grundbogen fylder meget i
historiefaget. 24 Problemet, hvad angår udviklingen af elevernes evne
til at spørge og undre sig, er, at grundbogsteksten for mange elever
fremstår som en ’sandhed’ i faget, en facitliste, autoritet eller støtte22
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pædagog, når tvivl opstår og man har brug for svar. 25 For at bruge en
Goffman-terminologi kan man tale om et nærmest ritualiseret
forhold til grundbogen. 26 Det er ikke i sig selv et problem, at teksten
har denne karakter, men virker ikke befordrende for elevernes mulighed for at lære at tænke historisk og dermed stille spørgsmål til
fortiden. Mine observationer af elevernes læsning i historiefaget viser,
at de har tendens til at fokusere mere på, hvad grundbogsteksten
fortæller dem og i mindre grad på, hvordan teksten gør det. Deraf
også referencen til mit indledende citat. Lærebogen er på den måde
ikke af sig selv et redskab, der kan hjælpe til udviklingen af elevens
måde at læse teksten på. 27 Forfatterens eller historikerens tænkning
og metarefleksion i forbindelse med etableringen af et historisk
narrativ er i de fleste værker elimineret, og det forbliver dermed en
’hemmelighed’ for eleven som læser, hvordan historikeren har
forholdt sig til sine kilder, hvilke spørgsmål han eller hun har stillet
samt, hvorledes han eller hun argumenterer for og begrunder sine
svar og dermed sin historiske fremstilling. Mening, intention og
forståelse i forbindelse med en tekst overleveres ikke automatisk fra
forfatter til læser, men medieres eller filtreres derimod via koder, som
læseren må være i stand til at afkode for at opnå forståelse. 28 Mads
skal derfor som læser besidde visse forudsætninger for at kunne
foretage denne afkodning, hvilket fremhæver lærerens rolle og i særlig
grad transformationsprocessen i vedkommendes egen fagforståelse fra
lærende i historie som akademisk fag til lærer i historie som
gymnasiefag.

UDVIKLINGSPERSPEKTIV
I løbet af de seneste to årtier må debatten om historiefaget i
gymnasiet siges at have udviklet sig fra højtråbende polemik til
bekymrende stilhed. Det er selvfølgelig nærliggende at tro, at dette
skyldes, at gymnasiereformen i 2005/2010 har løst alle problemer.
Uformelle samtaler med historielærere i forbindelse med mine
skolebesøg afslører dog et andet billede. Fascination og glæde ved
lærergerningen er stor, men tvivl, frustration og i enkelte tilfælde
resignation fylder også en del. At lære eleverne at tænke på måder,
25
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der kan understøtte udviklingen af deres historiske bevidsthed og
identitet er særdeles vanskelig – og i mange tilfælde umuligt. Kravene
til elevernes eksamenspræstationer giver gode muligheder for de
stærke elever at klare sig godt, mens de svage elever i højere grad
falder fra og fuldstændig mister interessen for faget. Disse tendenser
er også at læse i den omtalte evalueringsrapport fra 2009. 29
Uddannelsen af historielærerne i gymnasiet i Danmark beror
udover en fag-faglig baggrund fra universitetet også på en pædagogisk
uddannelse, et pædagogikum, i forbindelse med ansættelsen som
historielærer. En gennemlæsning af beskrivelser af pædagogikumuddannelsen fremsat af dels Undervisningsministeriet dels
uddannelsesudbyderen, Syddansk Universitet, viser, at den teoretiske
og praktiske uddannelse af historielærere ikke omtales eksplicit –
fagene i gymnasiet optræder derimod som en samlet anonymiseret
pakke under betegnelsen, fagdidaktik. 30 I studieordningen bag faget,
Fagdidaktik, fremgår det, at målsætningen bl.a. er, at lærerkandidaten
skal kunne ’reflektere over forholdet mellem fagets genstandsfelter,
vidensformer og arbejdsformer med henblik på at kunne udvikle egen
undervisning.’ 31 Der gives dermed uden referencer til et specifikt fag
udtryk for, at læreren skal forholde sig til sin fag-faglige viden med
henblik på at udvikle sin egen undervisning. Formuleringens
generelle karakter gør det nærliggende at mene, at opmærksomheden
om den føromtalte transformationsproces i overgangen fra lærende i
det akademiske fag til lærer i gymnasiefaget risikerer aldrig at finde
sted – eller tidligst når man er blevet kastet ud i det hæsblæsende liv,
som lærerjobbet indebærer ikke mindst for den nye/unge generation
af lærere.
Historie har som skolefag ganske vist meget til fælles med
fagrækken af øvrige humanistiske fag, men må også betragtes som
andet og mere, hvis ’Mads’ skal lære at forholde sig spørgende og
undrende i faget for deraf at kunne opstille historiske problemstillinger, der viser at han forstår at forholde sig til og anvende sin
viden fra faget. Forskningsmæssigt set er der meget lidt fokus på
uddannelsen af historielærere til gymnasiet. 32 Dette kan ses som en
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forklaring på, hvorfor de samme problemstillinger vedr. historiefaget
igen og igen er dukket op i forskellige undersøgelser. 33

KONKLUSION
Min indledende tese om, at de faglige mål er at spore i historieundervisningen uden nødvendigvis at understøtte fagets formål, kan
på baggrund af denne kortfattede analyse siges at være tilfældet. At
der i realiteten gør sig mange andre faktorer gældende, når elever og
lærere mødes om historiefaget, faktorer som indvirker på udfaldet af
faget, er en anden sag. Den centrale pointe, der indiskutabelt står
tilbage, er spørgsmålet om hvilken ’historisk kundskab’, der egentlig
etableres i faget jf. dets dobbeltfunktion om faktuel historisk viden
og udvikling af elevens evne til at anvende denne viden. Mads er som
sådan blot en illustration for, hvad der synes at være tilfældet for en
stor gruppe elever i gymnasiet. Jeg skal i den sammenhæng afstå mig
fra en sortsyns-konklusion om, at det går de unge skidt i faget ‒
Mads udviser både potentiale og engagement i sit oplæg. Det går
derimod blot som det under de givne omstændigheder kan gå.
At udvikle sig til at blive en god lærer er iflg. ældre historielærere i
gymnasiet et spørgsmål om praksiserfaring fra mange års arbejde med
samt overvejelser over didaktiske situationer i faget. Og der er i den
sammenhæng stor forskel på at have en faglig viden og at undervise i
den. Min påstand er derfor, at afstanden mellem disse to elementer
skal mindskes, hvis man ønsker, at eleverne skal nå fagets formål.
Med en stor andel af ældre lærere på vej ud af gymnasieskolen kan
man spørge sig, hvornår/om eleverne egentlig kan komme til at
opfylde fagets formål.
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BILAG 1: FAGLIGE MÅL FOR HISTORIE A STX
Eleverne skal kunne:

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks
historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale
udvikling

dokumentere viden om forskellige samfundsformer

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres
egen tid

analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund
gennem tiderne

analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og
menneskers forestillingsverden

forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende

indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden

bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig
metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien

formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem

demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Kilde: Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 2010, bilag
27 Pkt. 2.1.
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HISTORISKE KUNDSKABER
OG LÆREMIDLER
Jens Aage Poulsen

AFSÆT
Siden 1994 har danske læreplaner til skolefaget historie med forskellige formuleringer betonet, at kundskaber, der indgår i undervisningen, er tolkninger. Derfor må man skelne mellem levet historie,
fortiden, og beretningen om den, fortalt historie. Og som konsekvens
heraf kan historiske kundskaber og sammenhænge ikke være endegyldige sande fortællinger. Alligevel bruger vi som mennesker – individuelt og i fællesskaber – historiske kundskaber til at forstå og orientere os i samtiden og tage bestik af vores fremtidsmuligheder. At
kundskaberne, der produceres/formidles i historieundervisningen
skal have en nytteværdi er fremgået af fagformålene med begreber
som ’historiebevidsthed’ – i den seneste læreplan, Fælles Mål 2009,
dog ‘historisk bevidsthed’. 1 Dertil kommer kravet om, at undervisningen skal ’… styrke deres (elevernes) viden om og forståelse af
historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i
deres hverdags- og samfundsliv’. 2 Ud fra analyser af udbredte læremidler i skolefaget diskuterer nærværende artikel, hvordan – eller om
– ovenstående opfattelse af historiske kundskaber kommer til udtryk
i læremidlerne og reflekteres i deres anvendelse i praksis.

1

2

I overvejelserne over tilrettelæggelse af den konkrete undervisning vil de
fleste formentlig opfatte ’historiebevidsthed’ og ’historisk bevidsthed’ som
identiske. Andre, bl.a. historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen, mener, at
begreberne er forskellige, hvor ’…”historiebevidsthed” betragtes som det
mere overordnede og inklusive begreb og ”historisk bevidsthed” som et
underbegreb. ”Historiebevidsthed” kan defineres som enhver form for
bevidsthed, der vedrører procesforholdet mellem fortid, nutid og fremtid
…”Historisk bevidsthed” defineres som enhver historiebevidsthed, hvor
der er en bevidsthed om, at mennesker er historiefrembragte og
historiefrembringende, og at forandringer vil være uundgåelige.’ (Jensen
2003:59-60).
Undervisningsministeriet 2009:3.
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FOKUS
Indledningsvis er det hensigtsmæssigt at afklare et par begreber, der
anvendes i artiklen. I stedet for ’kundskab’ vil jeg bruge betegnelsen
’viden’, idet det er mit indtryk, at ordet ’kundskab’ i en dansk didaktisk sammenhæng har en mere snæver betydning end i de øvrige
nordiske lande. Her tænker jeg fx på læreplanernes betegnelse
’Centrale kundskabs- og færdighedsområder’. Viden er ikke et entydigt begreb. Men det er min opfattelse, at den canadiske psykolog
Carl Bereiter, der har forsket og skrevet om viden og videnskabelse
og konsekvenser for undervisning og læring, har en pointe – også når
det drejer sig om historisk viden:




Viden er overbevisninger, der har opnået accept i
bestemte fællesskaber. Derfor kan viden ikke adskilles for
de fællesskaber, der har taget den til sig.
Værdifri viden eksisterer ikke. Overbevisninger, som
fællesskaber har ophøjet til viden, er det, der tjener
fællesskabets interesser. 3

Indholdet i skolefaget historie er ikke – og har aldrig været – et
destillat af basisfaget, dets metoder, teorier og resultater. Som andre
skolefag er historie et middel til at opfylde folkeskolens formål – i en
skolekontekst er historisk viden altså ikke vigtigt i sig selv. Det
ændrer dog ikke ved, at der er metodiske og indholdsmæssige
sammenhænge mellem basisfaget og skolefaget, som bl.a. kommer til
udtryk i læreplaner, læremidler og praksis. Siden læreplanen fra
1960, den såkaldte ’Blå Betænkning’, har de ministerielle styredokumenter – om end med forskellige forståelser – ekspliciteret relationerne mellem basisfag og skolefag. Fælles for disse forståelser har
været, at basisfagets resultater og metoder ved hjælp af fagdidaktik og
teorier om historieundervisning skulle transformeres til i en elevtilpasset form til skolefagets indhold og arbejdsformer. 4 Med inspiration fra vesttyske historiedidaktikere blev dette ’nedsivningsforhold’ mellem basisfag og skolefag udfordret af fremtrædende
historiedidaktikere ved det daværende Danmarks Lærerhøjskoles
3
4

Bereiter 2002:78.
Således vægtede Den Blå Betænkning resultatformidling, mens udkastet til
læreplan Historie 1974 – inspireret af en videnskabscentreret
læseplanstænkning – betonede basisfagets fremgangsmåder, især
kildekritik.
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Institut for Historie og Samfundsfag Svend Sødring Jensen og med
vægt videreført af Bernard Eric Jensen.
Bernard Eric Jensen søgte dog at lancere begrebet historiebevidsthed – og dermed historiedidaktikken i en mere radikal drejning, end den udbredte tyske forståelse, som han beskrev som en
’moderniseret nedsivningsteori’, fordi den ikke i tilstrækkelig grad
brød med netop ’nedsivnings- og elitetænkningen’. 5 Bernard Eric
Jensen argumenterede for et historiedidaktisk paradigmeskifte, hvor
fokus blev rettet mod historiebevidsthedens konstituering i en livsverdenskontekst. 6 Et syn på skolefaget, dets relation til basisfaget og
dets dannelsesmæssige funktion, som i min optik svarer til en
didaktisk tænkning, der kan beskrives som ’eksistensdidaktisk’ eller
karakteriseres med Frede V. Nielsens begreb ’etnodidaktik’. 7 Jeg ser
en risiko for, at når elevernes hverdagserfaringer og livsverden bliver
afsættet for valg indhold og viden i undervisningen, kan det føre til,
at der ikke etableres en formaliseret og systematisk sammenhæng
mellem fag og elev, og undervisningen dermed bliver a-faglig.
Af forskellige grunde, som er uden for denne artikels rammer at
behandle, slog paradigmeskiftet ikke igennem i grundskolens historieundervisning. I stedte henvises til Jens Pietras og Jens Aage Poulsen:
Historiedidaktik – fra teori til praksis, der giver nogle bud på
forklaringer. 8 Når denne digression alligevel medtages skyldes det for
det første, at forståelsen af, hvordan og i hvilken udstrækning historiebevidsthed kan implementeres som omdrejningspunktet i undervisningen har været en central historiedidaktisk diskussionstema
siden. For det andet: Hvis paradigmeskiftet havde fundet sted, måtte
historisk viden i skolefaget nødvendigvis adskille sig markant fra
basisfagets.
Selvom fagforståelserne i skolefaget og i videnskabsfaget ikke er
identiske, er der også et vist sammenfald, der kan udtrykkes sådan:
Historisk viden er fortolkninger af menneskers samfundsmæssige liv i
et kontinuitets- og forandringsperspektiv. Fagformålet for skolefaget
påpeger endvidere, at historisk viden også omfatter et dannelsesmæssigt sigte, nemlig at eleverne erhverver sig kompetencer til at
anvende denne viden til at forstå og orientere sig i egen samtid og

5
6
7
8

Jensen 1994:71ff.
Jensen 1993:107-109.
Nielsen 2004.
Pietras & Poulsen 2011.
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livsverden, samt til tage bestik af og reflektere over deres fremtidsmuligheder.
Nærværende artikel præsenterer nogle generelle forståelser af
historisk viden. De bruges til at drøfte videnforståelsen i læreplanen
for historie i Fælles Mål 2009. Med afsæt heri forholder jeg mig til
sidst til opfattelser af viden, som kommer til udtryk i nogle udbredte
læremidler ud fra følgende punkter:





Læremidlets syn på og formidling af historisk viden. Er
der overvejende tale om en ’lukket og entydig’ fremstilling, hvor den fortalte historie formidles som var den
identisk med den levede historie? Eller er den ’åben og
flertydig’ og lægger op til at facilitere elevernes muligheder for at reflektere historisk og være medskabende af
den fortalte historie?
Hvordan reflekteres læreplanernes opfattelser af historisk
viden i læremidlerne?
Hvordan faciliterer læremidlet nytteværdien og brugen af
historisk viden?

HISTORISK VIDEN
Historikere og andre – herunder historielærere – er vel generelt enige
om, at fortalt historie er tolkninger af spor og kilder fra det levede liv
– eller den såkaldte fortidige ’virkelighed’. En opfattelse, der også
udtrykkes i Fælles Mål 2009, fx i betegnelsen på Det Centrale Kundskabs- og Færdighedsområde ’Fortolkning og formidling’, hvis betydning udfoldes i læreplanens vejledningsdel. 9 Til gengæld er der
næppe konsensus om, hvad der er historisk viden, hvordan den konstitueres, og hvorledes den kan eller bør bruges.
Læreplanen foreskriver som nævnt, at undervisningen skal
tilrettelægges, så eleverne forstår og kan forholde sig til relationer
mellem den levede og den fortalte historie. Disse relationer er langt
fra entydige. Forskellen beror bl.a. på opfattelsen af, om – og i hvilken grad – den fortalte historie kan være en rekonstruktion af fortiden, det levede liv. Det afhænger selvfølgelig først og fremmest af,
hvordan man opfatter fortidens væsen. Disse opfattelser kan placeres
på en simpel model, et kontinuum, med yderpunkterne absolut og
relativ:

9

Undervisningsministeriet 2009:20-21.
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Hvad er historie?

Noget absolut
Fortiden kan rekonstrueres
som fortalt historie

Noget relativt
Fortiden kan ikke rekonstrueres.
Den fortalte historie er en konstruktion.

VIDEN – MELLEM ABSOLUT OG RELATIV
At betragte den levede historie som noget absolut indebærer et syn på
den fortidige virkelighed som noget, der eksisterer a priori, dvs. som
’noget’ uforanderligt, der er uafhængig og upåvirkelig af historikere
og andre, der beskæftiger sig med den. Hvis det er tilfældet, kan
historikeren ved hjælp af nøgtern, objektiv og disciplineret brug af
videnskabelige metoder (bl.a. kildekritik), samt ved helt at udgrænse
subjektive værdisystemer, afdække og italesætte fortiden.
Denne empiriske tilgang var afsættet for den gradvise videnskabeliggørelse af historiefaget, der fandt sted fra begyndelsen af
1800-tallet. Den tyske historiker Leopold von Ranke (1795-1886)
var en af hovedmændene bag udviklingen af en videnskabelig
metode, som historikeren skulle anvende, når han fordomsfrit og
uhildet aftvang kilderne relevante oplysninger og rekonstruerede
historien om, ’hvordan det faktisk havde været.’
Denne absolutte eller rekonstruktivistiske position – rækkende fra
fundamentalistiske empirikere til et mere praktisk og realistisk syn på
empiri – var fremherskende paradigme i det meste af det 20.
århundrede. 10 Paradigmet blev dog udfordret, måske mest alvorligt af
udløbere af den såkaldte Historikerstreit 1986-89, der havde sit afsæt
i en debat om nazismens og Holocausts placering i tysk historie, og
som førte til en diskussion af generel epistemologisk karakter: Var det
muligt at opnå og med brug af et foranderligt sprog og ideologiske
kontekster at formulere sand viden om den såkaldte fortidige
virkelighed?
I modellens andet yderpunkt ses historien som noget relativt. Det
kan anskueliggøres med følgende citat: ’Historie er historikernes
10

Munslow 1997:20.
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beretning om, hvad de tror, der skete i fortiden set i lyset af deres
egne fordomme og synspunkter.’ 11 Citatet kan udlægges som, at
historien – forstået som den ’fortidige virkelighed’ eller den levede
historie i sig selv er meningsløs og intetsigende. Dens mening og
retning skabes af de personer (fx historikerne), der i en given tid og
kultur beskæftiger sig med den. Det eneste, man kan sige om
fortiden er, at den var – og er – kaotisk og uden mål og med, samt at
historikeren og andre blot konstruerer en orden, dvs. vælger, hvad der
skal være historiens retning og drivende kræfter. Dette valg er ikke
frit, men er i høj grad styret af den samfundsmæssige, sociale,
politiske, kulturelle etc. kontekst, som historikeren er en del af og ud
fra hvis betingelser, han skaber historie. Et sådant syn på historie og
historisk viden kan karakteriseres som socialkonstruktivistisk, og det
har fundet solidt fodfæste i den periode, der af nogen beskrives som
sen- eller postmoderne.
Et skridt længere i en relativistisk retning kan opfattelser, der
samlet kan kaldes dekonstruktivistiske placeres. Her tillægger man
sproget, der bruges til at beskrive og fortolke, afgørende betydning.
For det er sproget – og ikke kilderne, der konstituerer fortællinger
om fortiden. Derfor er historieskrivning mere litteratur end videnskabelig fremstilling i klassisk forstand. Og derfor eksisterer og opstår
der alternative og foranderlige fortællinger om fortiden. Fortiden,
den levede historie, er i sig selv kaotisk og uden retning og sammenhæng. Derfor er det meningsløst, at historikerne forsøger at skabe
sammenhænge. Hvis der ikke fandtes historikere, eksisterede fortiden
ikke. ’Ingen fortælling uden en fortæller; ingen historie uden en
historiker’. 12 Historikeren Kai Aalbæk-Nielsen (1926-2007) formulerede det sådan:
... der findes ingen historie (fortid) som sådan, som man
kan gå i gang med at beskrive. Fortiden (historien) har
kun en eksistens i en historisk fortælling, der skabes som
led i en nutidigt eksisterende fortællers forsøg på at
forme sin egen tilværelse og derigennem sørge for at
være. 13

En position mellem en absolut og en relativ opfattelse af historie –
dog måske nærmest den absolutte – kan kategorien, som bl.a.
11

Southgate 1998:108.
Bøe 1999:18.
13
Aalbæk-Nielsen 1989.
12

66

historikeren Alun Munslow kalder konstruktionisme, placeres. 14 Her
mener man, at kontinuitets- og forandringsprocesser foregår efter
generelle historiske lovmæssigheder. Historien, forstået som fortiden,
har altså en retning eller mening og drivkræfter, der kan afdækkes.
Eksempler er historisk materialisme, civilisationsteorier (Norbert
Elias), de franske annalister og mest kendt fra nyere tid måske
Francis Fukuyama og hans Historiens afslutning og det sidste menneske.

FÆLLES MÅL 2009 OG VIDEN
Hvilken opfattelse af historisk viden udtrykkes i læreplanen Fælles
Mål 2009? Og hvor kan denne opfattelse placeres på kontinuummet
fra absolut til relativ? Historikeren Carsten Tage Nielsen har
argumenteret for, at læreplanen er ’... modsigelsesfyldt. Der tales med
flere tunger, som taler i forskellige retninger […] et monument over
uafgjorte kampe om historiefaglighed i folkeskolen og identitetspolitik i Danmark’. 15
Læreplanen er også flertydig i sin forståelse af viden. Begrebet
anvendes tre gange i fagformålet: ’viden om og forståelse af historiske
sammenhænge’, ’viden om, forståelse af og holdning til …’ og
’formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden’. Den
kontekst, begrebet her indgår i, tyder på, at forståelsen minder om,
hvad norske historiedidaktiker Erik Lund i sin tredeling af kundskabsformer i historie kalder for udsagnkundskab, ’vide at’ (hvad der
skete og hvorfor det skete), som dækker over ’hvad der skete?’. 16
Viden kan her – men skal nødvendigvis ikke – udlægges som noget
14

Munslow 1997:22f.
Nielsen 2009:18.
16
Den norske historiedidaktiker Erik Lund (Lund 2011:16-17) deler
historisk viden op i tre aspekter, som altid må spille sammen, når man
beskæftiger sig med historie:
 Udsagnsviden eller ’vide-at’ fokuserer på hvad, hvornår og hvorfor noget
skete.
 Metodeviden eller ’vide-hvordan’ handler om fremgangsmåder til at
skaffe sig viden, dvs. på baggrund af analyse af relevante kilder at kunne
konstruere en sammenhængende beretning om det, der skete.
 Begrebsviden. For at kunne beskæftige sig med historie må man kende og
kunne operere med nogle faglige begreber. De er både af generel
karakter som tid, årsag-virkning, magt og kan relatere sig til det
specifikke emne, man arbejder med. Hvis det er Tyskland under
nazismen kan det bl.a. være racelære, fører, udryddelseslejre.
15
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absolut, en slags basismængde af rekonstruerede kendsgerninger om
fortiden, som eleven ’forstår’, bruger som afsæt til at ’skabe historiske
fortællinger’, og som de kan ’... styrke deres indsigt i kontinuitet og
forandring’. 17
I folkeskolen er historie på skemaet fra 3. til 9. klasse, hvor det er
delt i tre forløb med hver sine trinmål, der er organiseret i tre
Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF). Hvert CKFområde indledes med sætningen: ’Undervisningen skal lede frem
mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der
sætter dem i stand til at …’ Begrebet ’viden’ bruges én gang i trinmålene efter 4. klassetrin: ’opsøge viden om fortiden i forskellige
medier’. Og én gang i trinmålene efter 6. klasse: ’selv formulere
historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden’. Som i fagformålet karakteriseres begrebet
som udsagnkundskab og historie forstået som fortiden ses som noget
absolut. Begrebet viden anvendes ikke i trinmålene efter 9. klasse
eller i slutmålene.
I læseplanen i Fælles Mål 2009s indgår begrebet viden i formuleringer, der stort set er identisk med trinmålene. Fagformål, trin- og
slutmål er bindende, mens læseplanen har vejledende karakter. De
kommunale skolemyndigheder kan ændre den eller udarbejde en ny.
De fleste kommuner tager dog læseplanen uændret til sig. Det
indebærer, at læreren er forpligtiget til at inddrage den obligatoriske
historiekanon – bestående af 29 punkter og fast fordelt på fagets tre
forløb – i undervisningen i kronologisk rækkefølge startende med
’Ertebøllekulturen’ i 3. klasse og afsluttende med ’11. september
2001’ i 9. klasse. Det er en kraftig binding af undervisningens tilrettelæggelse, der i praksis har vist sig at få konsekvenser for lærerens
forståelse og brug af historisk viden. Selv om arbejdet med
kanonpunkterne og emner/temaer, de integreres i, kun er tiltænkt
20-25 %, er historiekanon blevet stærkt styrende – især fordi læseplanen fordeler kanonpunkterne på faget tre forløb (3.-4., 5.-6. og
7.-9. klasse) og angiver en bestemt rækkefølge: ’Kanonpunkterne er
opstillet kronologisk og skal indgå i den angivne rækkefølge’. 18 I
forløbet 7. til 9. klasse er kanonpunkterne fra ’Stavnsbåndets ophævelse’ til ’11. september 2001’ placeret. Men kun emner og
temaer, der er indgået i undervisningen i 8. og 9. klasse, opgives til
prøven. Således vil man på de to sidste klassetrin som regel være nået
17
18

Undervisningsministeriet 2009:3.
Undervisningsministeriet 2009:11.
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et stykke frem i rækken af kanonpunkter. Den tidligere fagkonsulent
Niels Lysholm kunne i undervisningsministeriets årlige rapport
Prøver – Evaluering – Undervisning konstatere, at hovedparten af
opgivelserne til Folkeskolens Afgangsprøve i historie efter 9. klasse
’falder inden for perioden 1849-2000 […] Enkelte steder falder
samtlige ”emner” inden for en meget kort årrække, fx perioden 19302000’. 19 Fagkonsulenten stillede spørgsmål ved, om det er i overensstemmelse med intentionen i læreplanen, udelukkende at vælge
fagligt indehold fra den nyeste historie.
Debatten på skolefagets historiekonference på SkoleKom tyder
på, at nogle lærere opfatter historiekanon som pensum: kanonpunkterne udgør en kundskabsmasse, som eleverne skal tilegne sig.
Ud fra Erik Lunds model må en sådan forståelse af viden karakteriseres som reduceret udsagnviden, dvs. ’vide hvad’, men ikke nødvendigvis ’vide hvorfor’. 20 Altså en opfattelse af viden og videnproduktion, der er ’reference-orienteret’ (Referent-Centered Knowledge) 21 og ikke problemorienteret, som Fælles Mål 2009 ellers lægger
op til: ’Der undervises i emner og temaer med problemstillinger’. 22
Undervisningsvejledningen, der udgør ⅔ af læreplanen, indeholder inspiration til tilrettelæggelse af undervisningen, uddybende
forklaringer til de bindende tekster og til faglige og didaktiske
kategorier og begreber. Her defineres viden som ’redskaber og
metoder […] (til at) udvælge, bearbejde og tilegne sig informationer.’
På de ældste klassetrin skal denne viden ’omdannes’ til indsigt, som
beskrives som kompetence til ’… at kunne udvælge, tilegne sig, bearbejde og bruge informationer og i forhold omverdenen på en
relevant og hensigtsmæssig måde’. 23 Viden er her beskrevet som
noget, eleverne skaber gennem systematisk arbejde – og er ikke et
fastlagt kvantum, som eleverne blot skal tilegne sig. I Erik Lunds
kundskabsmodel svarer det til metodekundskab eller ’vide hvordan’.
Det inkluderer også Lunds begrebskundskab (nøglebegreber og indholdsbegreber), der i hvert fald er en forudsætning for at opnå
brugskompetencen historisk indsigt.
I forhold til fagformål, slut- og trinmål må undervisningsvejledningens historieforståelse på skalaen absolut – relativ klart
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placeres mere i retningen af det relative. I vejledningens afsnit
Fortolkning og formidling præcises denne forståelse:
… det (kan) ikke lade sig gøre at rekonstruere den
fortidige virkelighed, som den virkelig var. Der vil altid
være tale om en konstruktion eller fortælling, som er et
resultat af en tolkning. 24

Denne opfattelse begrundes med dekonstrutivistiske argumenter som
betydningen af sproglige vending: ’… vi (kan) ikke frigøre os fra
vores egen tids viden, tydningsmønstre og værdigrundlag. Man vil så
at sige altid se fortiden gennem nutidens filtre’. 25 Denne opfattelse
præsteres også som et historiesyn: ’Andre igen hævder, at historien er
tilfældig […] at det er historikerne og andre, der tolker historien,
som konstruerer en orden og en mening med udviklingen’. 26
Man kan selvfølgelig – som Carsten Tage Nielsen – konkludere, at
læreplanens flertydighed ikke er blevet den hjælp til lærerne, som var
stillet dem i udsigt. 27 Sådan må det være, når der hverken er konsensus om relationen mellem den levede og den fortalte historie eller
skolefagets sigte og indhold.

HVAD SKAL ELEVERNE MED HISTORISK VIDEN?
Skolefag er som nævnt midler eller fremgangsmåder til opfyldelse af
Folkeskolens formål, og de er ikke vigtige i sig selv. I fagformålene
udtrykkes relationen til Folkeskolens formål. Det betyder, at viden i
skolefaget er andet og mere end de kundskaber og færdigheder, der
beskrives i slut- og trinmålene. Det drejer sig ført og fremmest om
elevernes historiebrug, historisk bevidsthed og identitet. 28 En nødvendig forudsætning for, at undervisningen faciliterer reflekteret
historiebrug og styrker elevernes historiske bevidsthed er, at eleverne
oplever, at undervisningens indhold har personlig betydning.
Opfatter eleverne historie som beretninger om personer og begivenheder uden relevans og mening for deres liv, kan det skyldes valg af
24
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indhold, undervisningens tilrettelæggelse – hvor læremidlerne har stor
betydning – eller elevernes manglende forudsætninger og motivation.
I en videre diskussion af historisk viden og dens nytteværdi inddrager jeg den canadiske historiedidaktiker Peter Seixas oplistning af
udfordringer i historisk tænkning og viden. 29 Med afsæt i min udlægning af disse udfordringer – og min forståelser af centrale intentioner
i Fælles Mål 2009 – opstiller jeg nogle idealkrav til skolefagets læremidler. Disse krav tager jeg nogle ’stikprøver’ af i eksempler på udbredte læremidler. Jeg ser på deres forståelse af viden generelt og
specifikt i forbindelse med de pågældende læremidlers behandling af
Reformationen, som er et kanonpunkt.
Historiesystemer bygget op omkring elevbøger, evt. med lærervejledning, arbejdsbog og supplerende webbaseret materiale er fortsat
de mest anvendte læremidler i skolefaget. 30 De omtalte læremidler er:








Buttenschøn, Claus og Ries, Olaf (1993): Ind i historien.
Danmark og verden, bd. 2. Systemet er blevet til under
læreplanen Historie 84, menfortsat meget udbredt. I
2010 anvendtes det således i udskolingen på næsten ⅓ af
alle skoler i region Syddanmark. 31 Kapitlet om Luther og
reformationen fylder én side. Det følgende kapitel fortæller kort om reformationen i Danmark, hvor hovedvægten lægges på de ændrede politiske magtforhold.
Danskhistorie.dk er et webbaseret læremiddel fra forlaget
Clio Online. Det kan karakteriseres som en hypertekstbaseret e-bog med indlejrede film- og lydklip samt interaktive kontrolopgaver. Læremidlet definerer Reformationen som et emne. Det behandles i seks korte rubrikker
med links til ordforklaringer. Af elevaktiviteter er der en
quiz med tre spørgsmål og tre svarmuligheder, samt
materialer til et gruppearbejde.
Rønn, Thomas Meloni (2009): Indblik og udsyn. Historie
for 5. klasse er et helt nyt historiesystem, der er udarbejdet med henblik på Fælles Mål 2009. Systemet er
struktureret kronologisk og organiseret i kapitler á ét opslag. Grundbogen fortæller om reformationen side 48-49.
Hostrup, Hans og Elmerdahl (2008): Klar, parat historie!
5. klasse er også et nyt historiesystem, der forholder sig til
Fælles Mål 2009. Systemet er kronologisk opbygget og
består af et antal kapitler á 1-2 opslag. Reformationen
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behandles i grundbogen side 90-93 og i lærervejledningen side 34-37.

For en god ordens skyld skal det siges, at læremidler kan rumme
potentialer til at faclitere, men de kan aldrig i sig selv være garant for
eller udsige noget om undervisningen – herunder om den lever op til
intentionerne i læreplanen.

EPISTEMOLOGI OG INDHOLD
Seixas nævner betingelserne for historisk erkendelse, historisk
epistemologi, som den første udfordring for historisk viden og
tænkning. En grundbetingelse er, at historie forstået som fortiden i
sig selv ikke er tilgængelig, og at den levede og den fortalte historie
derfor ikke er identiske. Og da viden i historie ikke er en fast og
eviggyldig mængde af kendsgerninger, men en social konstruktion –
resultater af tolkninger, hvor kilder og spor gives mening – må
indsigt i processen (analyse, forarbejdelse, meningskonstruktion og
anvendelse) også være en del af denne viden. Derfor må læremidlet
på den ene side være åben. Det kan fx ske ved inddragelse af kilder
og ved at præsentere varierede og mulige udlægninger af de valgte
begivenheders forudsætninger, forløb og følger – og derved lægge op
til og kvalificere elevernes, diskussion, problematisering og overvejelser. På den anden side må eleverne kunne bruge læremidlet til at
orientere sig og skabe overblik i forhold til det pågældende emne. Alt
i alt må læremidlet lægge op til, at eleverne får mulighed for at reflektere over mulige sammenhænge – eller m.a.o., at de selv skaber
historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.
Hvert af de nævnte læremidler giver en entydig, men ikke identisk
fremstilling af reformationens forudsætninger, forløb og følger. De
langsigtede årsager til reformationen er ifølge Ind i historien, at omkring 1500 var ’… mange mennesker skeptiske over for den måde,
den katolske kirke skrabede penge sammen på’. 32 Den udløsende
årsag var Martin Luther, der […] i 1517 slog sine berømte 95 teser
op på Wittenberg domkirkes dør’. 33 I læremidlet er der en implicit
forventning til, at eleverne tilegner sig stoffet, men ikke at de selv skal
være medskabere af historie, fx ved at arbejde med kilder.

32
33

Buttenschøn & Riis 1993:53.
Buttenschøn & Riis 1993:53.

72

Ifølge Danskhistorie.dk var Luther ophavsmanden til reformationen. Han ville ’... rense kirken for al overflødig overtro og kun tro
på det, der stod i Bibelen’, ligesom han ville have, at gudstjenesten
blev holdt på det respektive modersmål. Hovedvægten er på reformationens udvikling i Danmark, men heller ikke Danskhistorie.dk præsenterer forskellige forklaringer og motiver til reformationen. Forslaget til gruppearbejde indeholder dog spørgsmål, der lægger op til,
at eleverne selvstændigt bearbejder oplysninger og forholder sig til
oplysninger om Christian 2. og Frederik 1. og ud fra tekster sammenligner protestantismen og katolicismen.
I lærervejledningen til Udblik og udsyn udtrykkes et syn på viden
og læring, der kan karakteriseres som relativt og socialkonstruktivistisk: ’Historie er nutidens tolkning af begivenheder sket i fortiden.
Derfor er historien heller ikke statisk […], (den) ændrer sig med
tiden. […] Fortiden bliver først til historie i det øjeblik, det bliver
fortolket af nutiden’. Eleverne er ’… ikke blot historiemodtagende,
men i høj grad også historieskabende. Det er systemets mål at gøre
eleverne i stand til at perspektivere historiske begivenheder til deres
egen tid, men også at reflektere deres egen rolle i historien’. 34 Det
modificeres dog i vejledningens afklaring af ’faglige kundskaber’, der
defineres som at vide hvad og hvorfor noget skete – samt ’hvordan vi
ved det’. Grundbogen handler da stort set også kun om historien,
dvs. den præsenterer fortællinger om fortiden som facts med
indiskutable forudsætninger, forløb og følger.
Også Udblik og udsyn tillægger Luther afgørende betydning for
reformationen. Han ønskede, at kirken ’… vendte tilbage til den
oprindelige kristendom’, og han var imod afladshandel. Eleverne får
indtryk af, at det skyldes en tilfældighed, at reformationen overhovedet fandt sted. Kapitlet indledes med ’Dårligt vejr kan skabe
historie’, og så fortælles legenden om Luther, der lovede Gud, at han
ville læse teologi – og ikke jura, hvis han overlever et uvejr. 35 Ifølge
grundbogen er den udløsende årsag til reformationen, at Luther satte
sine teser ’… op på kirkedøren i Wittenberg. Det var i 1517. Og så
kan det ellers være, at der skete noget!’ At reformationen lykkedes
skyldtes, at ’Luther blev bakket op af mange konger og fyrster i
Europa. […] mange i Nordeuropa (valgte) at følge Martin Luther’. 36
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I Klar, parat, historie! formuleres en mere absolut opfattelse af
historisk viden som noget, der kan rekonstrueres. I introduktionsafsnittet i grundbogen til 3. klasse kan eleverne læse: ’Faget historie
handler nemlig om, hvordan livet i virkeligheden var i gamle dage.
Det er ikke noget, vi har fundet på’. 37 Denne opfattelse af historisk
viden i faget uddybes i forordet i lærerens bog, hvor intentionen med
læremidlet beskrives som ’i pagt med den nyeste forskning på
områderne […] at afkræfte historiske myter. […] Det skader nemlig
ens handlekompetence som borger i et demokratisk samfund, hvis
man baserer sig på nationalromantiske konstruktioner af fortiden
frem for fakta’. 38 Disse fakta skal baserer sig på ’den elementære
kildekritik […], (der) sammen med kronologien er historiefagets
nerve’. 39 Der er dog ikke skriftlige kilder i grundbogen. Og selv om
den gengiver en række samtidige illustrationer, lægges der ikke op til,
at eleverne bruger dem som kilder. Grundbogens tekst fremtræder
beskrivende, lukket og autoritativ. Kun enkelte steder gives udtryk
for, at der er forskellige fortællinger om et hændelsesforløb. Og her
hævder læremidlet at give den endelige sandhed, eksempelvis: ’Det er
ikke rigtigt, som mange ellers tror, at Luther i 1517 opslog en plakat
med sine 95 sætninger på trædøren til Slotskirken i Wittenberg’. 40
Som de øvrige læremidler tillægger Klar, parat, historie! Luther
afgørende betydning ’Han var en fattig munk. Alligevel kom han
fuldstændig til at ændre Europas historie’. Også i denne grundbog
lykkedes reformationen på grund af fyrsternes støtte: ’Flere tyske
fyrster begyndte ligesom Frederik den Vise at støtte Luthers reformation. Det var fordi de ligesom Frederik selv ønskede at bestemme i
deres egne stater’. 41
Hvad der har historisk betydning er en anden af Seixas udfordringer. Det historiske felt er uendeligt, og derfor må man vælge,
hvad der gøres til genstand for forskning og undervisning. Viden i
historie omfatter derfor også indsigt i, at hvad der tillægges betydning
ændrer sig i tidens løb, og hvilke erkendelsesinteresser, der er baggrunden herfor. Et læremiddel bør derfor gøre rede for præmisser og
kriterier for udvælgelse af stoffet – også dets relation til og mening i
nutid. Ingen af de omtalte læremidler gør i det elevhenvendte
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materiale rede for principper for valget af indhold. I lærervejledningerne begrundes valget alene ud fra læreplanen.

KONTINUITET OG FORANDRING
Kontinuitet og forandring som grundlæggende i historisk tænkning
og videnskabelse nævner Seixas også som en udfordring. At kunne
’se’ et fænomen i forandring forudsætter et samtidigt fænomen, der
fungerer som en ’stabil baggrund’ – og omvendt. Billedligt ligesom
togpassageren, der kigger ud af vinduet på et andet tog og visuelt kan
komme i tvivl om, hvilket tog der bevæger sig. Kontinuitet og forandringer handler således om, hvad der i læreplanen omtales som
’sammenhængsforståelse’. Denne sammenhængsforståelse kan bl.a.
understøttes af en tidsmæssig ordning, hvad der kaldes ’kronologisk
overblik’ De må selvfølgelig reflekteres i læremidlet. Brug af relativ
kronologi til tidsmæssigt at angive at noget er sket før, samtidig eller
efter en hændelse, eller absolut kronologi med præcise årstal må dog
forblive hjælpemidler til at skabe et overblik, men er ikke i sig selv
forklaringer på kontinuitets- og forandringsprocesser.
I relation til fortalt historie kan sammenhængsforståelse ses synkront og diakront. Synkront når samtidige begivenhedsforløb eller
fænomener antages at interagere eller har betydning for deres respektive historie, eksempelvis stridigheder mellem europæiske fyrster og
Osmannerrigets ekspansion i 1500-1600-tallet. Diakrone sammenhænge fokuserer på en begivenheds forudsætninger, forløb og konsekvenser. Læremidlet må således drøfte relationer årsager/virkninger
og grunde/følger.
I den sammenhæng omfatter historisk viden også indsigt i, hvad
der ofte betegnes som aktør- og strukturforklaringer på historiske
kontinuitets- og forandringsprocesser. Her er der en særlig udfordring i historieskrivningen – herunder læremidlerne: Det er først,
når man har en virkning, man begynder at lede efter dens årsager. I
læremidlerne er det almindeligt med en kronologisk fremadskridende
organisering af stoffet. Ofte læser eleverne om årsagerne, før de får
noget at vide om virkningerne. Det kan fremme en deterministisk
historieopfattelse hos eleverne, dvs. at de kan få opfattelsen af, at
kontinuitet og forandring i historien billedligt forgår som en slags
tog, der kører ad et fastlagt spor – eller som en kemisk proces. Læremidlet må derfor gennem sin fremstillingsform og eksempler vise, at
udviklingen kunne være gået i en anden retning. Det kan fx ske med
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brug af kontrafaktiske metoder. Og læremidlet må åbne op for viden
om, at tilfældigheder spiller en rolle i historien – uden at det betyder,
at ’alt kan ske’.
I Ind i historien nævnes to absolutte tidsangivelser, der næppe er
den store hjælp i elevernes sammenhængsforståelse. Hvorfor var det
omkring år 1500, at mange mennesker blev skeptiske over for den
katolske kirke – og ikke før eller senere? Det præcise årstal 1517,
hvor Luther skulle have slået sine teser op, angives som det afgørende, ’Det helt store opgør med den katolske kirke’. 42 Det
forklares heller ikke, hvorfor det især var i Nordeuropa, at Luther
hurtigt fik mange tilhængere.
I Danskhistorie.dk fylder reformationen i Danmark som nævnt
mindst. Også her har aktører som Frederik 1. og Hans Tausen en
afgørende rolle. Også Christian 2. er tildelt et afsnit, men uden at det
fremgår tydeligt, hvad der var hans rolle for reformationen. De nødvendige forudsætninger var borgerskabets ’... utilfredshed med den
katolske kirke’, der betød, at ’... mange begyndte at støtte de lutherske
tanker’. Det er dog ikke ganske klart, hvad borgerskabet var utilfreds
med eller hvorfor de ’... lutherske tanker blev meget populære’. Der
er antydninger af et opgør mellem borgerskab og adel, og at
biskopperne var upopulære, fordi de kom fra adelen og ’... slet ikke
(havde) forstand på kirkelige forhold’. Spørgsmålet er dog, om
eleverne i 5.-6. klasse fanger den pointe.
Udblik og udsyn fremhæver den katolske kirkes behov for
økonomiske midler til bl.a. opførelse af Peterskirken, ’Derfor havde
paven fundet på at sælge afladsbreve’, som forhold, der skaber
utilfredshed. 43 Reformationen fremstilles som et opgør mellem
aktørerne paven og Martin Luther.
Også i Klar, parat, historie! er paven og Luther vigtige aktører,
men også andre som Frederik den Vise og Karl 5. tildeles væsentlig
roller i forløbet.

HISTORIENS RETNING
Fremskridt og tilbagegang er ifølge Seixas også en udfordring. I de
sidste par hundrede år har hovedparten af historieskrivningen
grundlæggede været fortællinger om fremskridt fra det tilbagestående
mod det udviklede, eller fra det primitive mod det civiliserede. Dette
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grundmønster i den fortalte historie er også tydelig i læremidlerne. På
en række materielle områder er der da også uomtvisteligt sket fremskridt for store dele af menneskeheden. Læremidlerne må udfordre
dette grundmønster. Fx er det materielle det eneste mål for fremskridt, og hvad har været fremskridtes pris for andre kulturer og
naturgrundlaget?
Ind i historien og Klar, parat, historie! levner ingen tvivl om, at det
var et fremskridt, at den katolske kirke blev erstattet af den
protestantiske. Udblik og udsyn har sympati for protestantismen, men
holdningen er ikke markant, mens fremstillingen i Danskhistorie.dk
forekommer leksikonagtige – uden at teksten forholder sig til, om
begivenheden var positiv eller negativ.

MORALE OG EMPATI
Seixas anser også moralsk vurdering for en udfordring for historisk
tænkning og viden. Vi ser fortiden gennem nutidens briller, derfor er
vi tilbøjelige til at bedømme en given fortids handlinger og tanker ud
fra vores egne forudsætninger. Læremidlet må lægge op til, at eleverne øver sig i at tænke historisk, og at de styrker deres historiske
forståelse. Det må, som det fremgår af læreplanen, understøtte, at
eleverne udvikler ’… deres forudsætninger for at forstå og bedømme
handlinger og tanker i fortiden ud fra samtidens præmisser og
kontekst’. 44 For Seixas omfatter historisk tænkning og viden endvidere indføling (empathy), dvs. evnen til at forstå historiske aktørers
behov, motiver, intentioner og handlinger – selv om de adskiller sig
væsentligt fra nutiden. Det kan også betegnes som evnen til at kunne
skifte synsvinkel eller perspektiv. Det er fristende og enkelt for forfatteren af læremidlet fx at distancere sig fra de udbredte antidemokratiske tendenser og personer, der var fascineret af fascismen
og andre totalitære styreformer i 1930’ernes Danmark. En fordømmelse og evt. latterliggørelse af tiden og dens aktører som tilbagestående, tåbelige eller onde er ahistorisk. Historisk viden indebærer
dog ikke, at læremidlet undlader at forholde sig til fænomenet – her
antidemokratiske tendenser. For eleverne skal også anvende historisk
viden til at orientere sig og tage moralsk stilling – og bruge det
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konkrete eksempel til at forholde sig til demokrati og demokratisk
dannelse – ellers er denne viden ikke relevant. 45
Kapitlet i Ind i historien er struktureret med klassiske narrative
virkemidler: Det gode mod det onde og kaos/kosmos. Med sin griskhed har den onde katolske kirke skabt kaos. Helten Martin Luther
tager kampen op. Den katolske kirke slår ’... hårdt ned på Luthers
kætteri’, men han vinder, og kosmos genetableres, da den katolske
kirke bliver afskaffet ’og erstattet af den protestantiske’. 46 Et tilsvarende narrativt mønster ses i Klar, parat, historie! Luther opdagede,
at ’… meget af det præsterne fortalte folk slet ikke passede! Tværtimod bildte de folk en masse ind, der slet ikke stod noget om i
Bibelen.’ Som eksempler nævnes skærsilden og afladshandelen. Det
ender godt: ’Da Luther døde i 1546, var mange af staterne i Nordtyskland blevet protestantiske. De fleste stater i Syd-tyskland var
stadigvæk katolske’. Om den katolske kirke forblev lige så korrupt,
som grundbogen hævder i indledningen, fremgår ikke.
Selv om Udblik og udsyn har en klar sympati for Luther og
reformationen er fremstillingen mere afbalanceret. Indlevelse og
nysgerrighed søges skabt med anslag som ’Dårligt vejr kan skabe
historie’ og ved at fremstille forløbet som et næsten personligt opgør
mellem Luther og paven.
Reformationsemnet i Danskhistorie.dk er skrevet i en nøgtern og
saglig stil, der også pga. de mange rubrikker forekommer fragmenteret, og som næppe i sig selv vækker interesse.

HISTORISK BEVIDSTHED OG IDENTITET
Det er ikke tilstrækkeligt, at læremidlet formidler stof om en nærmere eller fjernere fortid. Læremidlets indhold, opgave- og aktivitetsforslag må også rumme – eller lægge op til – analogier og perspektiveringer til elevernes livsverden og samtid. Kun på den måde kan
eleverne øve sig i at bruge historie som referenceramme til at reflektere over nutiden og deres handlemuligheder. Læremidlet må med
andre ord facilitere, at eleverne bruger historie og dermed styrker
deres historiske bevidsthed og identitet. Accepterer man historie forstået som relativ og den fortalte historie som en social konstruktion
må undervisningen og læremidlet sigte mod den tyske didaktiker
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Jörn Rüsens fjerde og ’højeste’ niveau af historisk bevidsthed, det
genetiske, hvor viden bruges i identitetsdannelse:
I forhold til vores selvforståelse og selvtillid, gennemsyrer
denne type af historisk bevidsthed historiske identitet
med en væsentlig tidsdimension. Vi definerer os selv som
værende i et krydsfelt, en grænseflade af tid og begivenheder, og permanent i overgang. For at forblive som vi
er, og ikke at ændre og udvikle os, forekommer os at
være en tilstand af selv-tab, en trussel mod identitet.
Vores identitet ligger i vores uophørlige forandring. 47

Indholdsmæssigt forsøger Ind i historien ikke at relatere aspekter fra
reformationen til elevernes nutid. Tekstens narrative struktur –
grundfortælling om det gode mod det onde – kan måske engagere
eleverne og faciltere refleksion over religionernes betydning – dengang, nu og i fremtiden.
På baggrund af elevernes undersøgelse af forskelle mellem det
katolske og protestantiske kirke skal de i gruppearbejdet i
Danskhistorie.dk forholde sig til: ’Hvordan har reformationen påvirket jeres liv i dagens Danmark?’ Det kan overvejes om spørgsmålet
er for bredt og mangler præcision. Men her er dog gjort forsøg på, at
få eleverne til at bruge den erhvervede historiske viden til at reflektere
over forhold i deres samtid.
I Klar, parat, historie! indeholder lærervejledningen et forslag til et
tværfagligt forløb mellem historie og kristendomskundskab, hvor
eleverne diskuterer:
… hvordan de (dvs. eleverne) opfatter Gud:
 Hvordan løser man problemet med dårlig samvittighed?
 Er det rimeligt at tro, at man kan købe sig fra sin
dårlige samvittighed med et afladsbrev ligesom på
Luthers tid? 48

Spørgsmålets faglige og didaktiske kvalitet kan diskuteres, men det er
dog et forsøg på at få eleverne til at reflektere over deres samtid og
livsverden på baggrund af tilegnet historisk viden. Også Udblik og
udsyn lægger op til, at eleverne forholder sig til, om man kan købe
aflad? Et aktivitetsark i lærervejledningen har overskriften En ny
reformation med følgende opgaveformulering: ’Hvis du kunne
47
48
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reformere kirken i dag, hvad skulle så ændres? Lav en beskrivelse af
din kirke. Hvad skulle kirken lave? Hvilken musik skulle spilles i
kirken? Hvem skulle være præst?’

UDFORDRINGER
Overskriften på foregående afsnit er Historisk bevidsthed og identitet.
Identitet er også tilhørsforhold til fællesskaber. Historie blev et skolefag i en tid, der kulturelt og politisk var præget af nationbuilding.
Fagets indhold blev da også i Danmark og andre lande organiseret i
nationalstatshistorie med sigte på at styrke kærlighed til folk og
fædreland. Og her var ’vi’ og ’de andre’ væsentlige kategorier i
organiseringen og formidlingen af historisk viden.
Om end med et noget andet sigte står det nationale fortsat stærkt.
Således præciserer fagformålet, at ’Undervisningen skal gøre eleverne
fortrolige med dansk kultur og historie’. 49 Også i nyere læremidler
domineres indholdet af fortællinger fra Danmarkshistorien. Således
er titlen på et af de nyeste og webbaserede læremidler som nævnt
Danskhistorie.dk. Hændelsesforløb fra andre lande og kulturer er som
regel kun med, hvis de har haft direkte betydning for Danmark.
David Lowenthal skelner mellem historie og ’heritage’, der
upræcist kan oversættes med kulturarv, og som ifølge Lowenthal betegner brugen af fortællinger om fortiden til ’at støtte eller bekæmpe
nutidige interesser’. 50 Grundfortællingen i undervisningen og læremidlerne tenderer måske mere mod at være ’heritage’ end historie,
idet nationalstaten fremstilles som det grundlæggende og ofte ideelle
fællesskab.
Ud fra et socialkonstruktivistisk historiesyn er det ikke så bemærkelsesværdigt, idet historie ses som en slags situeret viden, der ikke
kun rammesættes ud fra videnskabelige paradigmer, men også af et
sæt af politiske eller ideologiske principper. Men som allerede amerikansk histories grand old man William H. McNeill påpegede i sin
tiltrædelsestale som præsident for American Historical Association i
1985, er det i en stadig mere globaliseret verden nødvendigt at udvikle, hvad han selv kalder en økumenisk (ecumenical) verdenshistorie, ’… med masser af plads til menneskelig mangfoldighed i al
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dens kompleksitet’. 51 Hvis man vil følge McNeills tanke, kan det i en
pædagogisk og didaktisk optik være en overvejelse værd at bruge
Wolfgang Klafkis epoketypiske nøgleproblemer som et af kriterierne
for viden i historieundervisningen. Således fokuserer et nøgleproblem
på spændingsfeltet mellem individuel lykke og mellemmenneskeligt
ansvar. Det alene kan give indhold til flere nationalstatsoverskridende
historiske emner og temaer.
Ud over nationalstaten som et organiseringsprincip er et andet
typisk træk ved læremidler til historieundervisningen i folkeskolen
teksternes narrative struktur. Fortællingen er tidsmæssigt fremadskridende i bøgerne som sådan og/eller i de enkelte emner. Fortællingen og synsvinklen er entydig, og fremstillingen består af en
kæde af årsager og virkninger, der som regel giver indtryk af at være
kendsgerninger. Grundbogen præsenterer sjældent forskellige tolkninger af et hændelsesforløb. Og når det sker, er det som regel grundbogen – og ikke læseren, der vurderer værdien af disse tolkninger.
Samlet set får eleven færdigtyggede fortællinger om kortere eller
længere udsnit af historien – uden at grundlaget, kilderne, argumentationen og andet, som fremstillingen bygger på præsenteres eller
diskuteres. Og det hører til undtagelsen, at læremidlet fremlægger
forskellige forklaringer – eller i det hele taget forklarer, at fremstillingen er et resultat af tolkninger og lærebogsforfatterens valg. De
ukritiske elever kan således få den opfattelse, at læremidlet fortæller
den endegyldige sandhed om fortiden, dvs. at den levede og den fortalte historie er identiske.
Selv om de seneste læreplaner har betonet, at eleverne skal tilegne
sig kildekritiske kompetencer, og prøven i faget tager afsæt i kilder,
indgår de kun i få nyere læremidler. Her adskiller danske læremidler
til historie sig markant fra fx de britiske, der søger at styrke elevernes
færdigheder i at tænke historisk. Det sker bl.a. ved at inddrage pædagogisk bearbejdede kilder og med afsæt i problemstillinger lade
eleverne skabe historisk viden.
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HISTORISK KUNSKAP OCH KOMPETENS
I FINLÄNDSK HISTORIEUNDERVISNING
EN PILOTUNDERSÖKNING MED METODUTVECKLING
I FOKUS
Tom Gullberg

Historia anses rent allmänt vara viktigt i Finland. I Finland har det
länge rått en tämligen klar samsyn om att historien främst skall vara
ett allmänbildande ämne med tydliga nationella och identitetsskapande syften. 1 Gymnasiets läroplansreformer i början av 1990-talet förändrade dock historieämnet – under tydlig inspiration av den brittiska ’historical thinking’-traditionen – till ett mera färdighetsinriktat
ämne. 2 Ämnessynen blev funktionell, det vill säga historisk allmänbildning var inte ett självändamål i sig, utan historieämnet skulle
även öva eleverna i olika samhällsrelevanta färdigheter.
Nyckelbegrepp som ’kritiskt tänkande’ och ’inlevelseförmåga’
(empati) fick vid sidan om en traditionell uppräkning av viktiga historiska fenomen en synlig position i gymnasiets läroplan från och
med år 1994. 3 Omläggningen var mera synlig på gymnasienivån än i
grundskolan. Förändringen påverkade även det riksomfattande
studentexamensprovet, vars uppgifter fick en mera problematiserande
och färdighetsinriktad natur. 4

VAD ÄR HISTORISK KUNSKAP I GYMNASIET?
Diskussionen om vad som är att betrakta som historisk kunskap blev
mera aktuell på gymnasienivå, och därför ter det sig fruktbart att i
1

2

3
4

För den klassiska studien kring historieundervisningens väsen i Finland, se
Andersson 1979.
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historiedidaktiken fås t.ex. av Husbands, Kitson & Pendry 2003. Se även
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den här artikeln fokusera på historieundervisningen i gymnasiet. I
den nyaste läroplanen för gymnasiet, godkänd 2003, framhålls att de
studerande skall tillägna sig ’den historiska kunskapens natur’. Av
läroplanstexten som helhet framgår att det är den mera funktionellt
inriktade ämnessynen som avses. 5
Läroplanstexten nämner således vikten av att fokusera på den ’historiska kunskapens natur’. Det finns dock inga systematiska undersökningar som ger belägg för att lärarna skulle ha en klar och enhetlig
uppfattning om vad läroplanen avser. Den här artikeln utgör ett preliminärt försök att bearbeta den frågan, dock med en tyngdpunkt på
metod- och begreppsutveckling. Frågan om vad som är relevant historisk kunskap har nämligen aldrig berörts i Finland på ett systematiskt sätt, troligen för att det funnits en outtalad uppfattning om att
alla vet vad som är viktigt.
Det har ända sedan läroplansreformen år 1994 i olika sammanhang förts fram att historieundervisningen, alla funktionella nyckelord till trots, fortfarande främst var fokuserad på traditionell allmänbildande faktakunskap i form av händelser, namn och årtal. I debatten, samt även i flera studier med inriktning på ungdomars historieuppfattning, har man ofta låtit påskina att den historiska ämneskunskap som värdesätts mest är den nationellt inriktade, det vill säga
händelser som är förknippade med uppkomsten av den suveräna
nationalstaten och dess politiska historia. 6 Detta är ett argument som
använts för att förklara varför den obligatoriska undervisningen i
gymnasiet från och med 1994 endast omfattade Finlands historia
från och med 1809, med en kraftig tyngdpunkt på 1900-talets historia. Varken debatten eller forskningsresultaten har dock utnyttjats i
en mera systematisk teoretisk diskussion om vad historisk kunskap är
eller hur den uppfattas.
Denna artikel skall betraktas som ett första nedslag i en fråga som
berör ett komplext tema: Vilken historia är relevant att undervisa om,
och vilka syften skall historieundervisningen ha. Det handlar ingalunda om ett nytt problemkomplex, men det är frågeställningar som
ständigt bör belysas utgående från en samtida kontext. När även
pendeln i den internationella historiedidaktiska debatten allt mera

5
6

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003.
De finländska ungdomarnas uppfattning om vad som är ’viktig historia’
framkommer på ett intressant sätt i två intressanta studier: Ahonen 1998
och van den Berg 2007.
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uppenbart svänger från skills till content finns det orsak att belysa
läget i finländsk historieundervisning. 7

HISTORIA I FINLÄNDSK GYMNASIEUNDERVISNING
I Finland kännetecknades den historia som undervisades i skolan
länge av kronologiska nedslag i historiska händelser och fenomen,
och ämnet betecknades främst som allmänbildande och identitetsskapande. Bilden av en starkt deterministisk tendens, där avsikten var
att genom historieundervisningen skildra vägen fram till dagens
aktuella situation, har varit tydlig. Även om flera studier, inte minst
av elevers intresse för historia, tyder på att undervisningen i historia
haft en stark nationell betoning, så har det ändå funnits en klar
balans i läroplanerna mellan finländsk och allmän historia.
Tecknen på en förändrad ämnessyn kunde skönjas redan i samband med övergången till det kursbundna gymnasiet i början av
1980-talet. När varje enskild kurs skulle organiseras i en helhet på 38
timmar som skulle undervisas under omkring 6-8 veckor uppstod ett
behov av att organisera lärostoffet på ett annat sätt än tidigare, då all
undervisning spreds ut över ett helt skolår. I 1985 års läroplan uppstod således kurser som betecknades som antingen nationella eller
allmänhistoriska (’internationella’), men i grunden karaktäriserades
även de nya kurserna av kronologiska nedslag kring det som uppfattades som nyckelhändelser i det historiska förloppet. 8
Organiseringen av undervisningen i kortare sammanhållna kurser
förebådade en utveckling mot en tydligare tematisering. När gymnasiet år 1994 fick en ny läroplan, med det uttryckliga delmålet att utveckla ett årskurslöst gymnasium, blev inriktningen mot tematisering
uppenbar. När sex obligatoriska kurser skulle bli fyra, med
ambitionen att skapa en ökad valfrihet, byggdes lärostoffet upp kring
fyra olika teman: 1) ekonomisk och social historia (kursen ’Människa, miljö och natur’), 2) kulturhistoria (kursen ’Den europeiska
människan’), 3) internationell modern politisk historia (kursen
’Internationella relationer’), samt 4) modern finländsk historia (kursen ’Vändpunkter i Finlands historia’). Den nya läroplanen bröt således med den kronologiska traditionen, vilket skapade stark irrita7
8
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tion bland lärarna. Den nya läroplanens kursbeskrivningar uppfattades som ’synnerligen korta, oklara och diffusa’. 9 Man menade att de
nya kurserna inte skulle kunna skapa den historiska överblick som
ansågs vara en grundförutsättning för historisk förståelse. Speciell
uppmärksamhet fick läroplanen av år 1994 för att den inte innehöll
någon kurs som behandlade Finlands historia före 1809, det vill säga
den svenska tiden. Titeln för den andra kursen, ’Den europeiska
människan’, antyder att medlemskapet i den Europeiska unionen
från och med 1995 skapade ett perspektivskifte från det nordiska till
det europeiska.
Rent innehållsligt gjordes inga större förändringar i 2003 års läroplan. De fyra obligatoriska kurserna kvarstod i mer eller mindre oförändrad form, men nyheten blev att Finlands historia före 1809 lyftes
fram som en valbar kurs som för varje gymnasium är obligatorisk att
erbjuda. Ett lockbete för att förmå studerande att välja den kursen
var att det fastslogs att studentprovet i historia även skulle behandla
frågeställningar som berörde den svenska tiden. Samtidigt reformerades studentexamen, så att det infördes specialiserade ämnesprov i stället för det traditionella allmänna realprovet som historia varit en del
av. Omläggningen av studentexamen, som förverkligades våren 2006,
krävde således ett aktivt val av de studerande som hade för avsikt att
skriva provet i historia.

HISTORISK KUNSKAP OCH KOMPETENS SOM TEORETISKT
BEGREPP
Den finländska gymnasiestuderanden skall således enligt läroplanen
tillägna sig ’den historiska kunskapens natur’. Det har dock inte i
läroplanen fastslagits vad som kunde uppfattas som god kunskap i
historia. Det har visserligen slagits fast kriterier för vitsordet 8 i historia inom grundläggande utbildning, men bland kriterierna förs ingen
diskussion om själva ämneskunskapen. För gymnasiet, som står i
fokus i denna artikel, finns inga motsvarande kriterier i läroplanen,
troligtvis med baktanken att studentexamen ändå kommer att mäta
kunskaperna i historia. Så är givetvis fallet, men studentprovet i
historia skrivs ju inte av samtliga gymnasiestuderande. Inte heller
inom studentexamensnämnden kan man finna någon principiell diskussion kring historisk kunskap, men de färdighetsinriktade prov9
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uppgifterna antyder ändå hur man inom nämnden förhåller sig till
historisk kompetens.
I motsats till andra länder, inte minst Danmark, har det i Finland
inte uppstått någon egentlig kanondiskussion. Det är dock intressant
att fråga sig om det ändå finns en dold uppfattning om historiskt
kanon. 10
I den internationella vetenskapliga diskussion som de senaste åren
växt i styrka talas det allmänt om behovet av att identifiera relevanta
historiska kompetensområden. Kanonbegreppet är starkt relaterat till
den diskussion som är relaterad till ämneskunskap eller så kallad
fakta- eller stoffkunskap. 11 I bakgrunden till kanondiskussionen finns
förvisso, vilket är typiskt för alla diskussioner om relevant historisk
kunskap, uppenbara ideologiska drivkrafter.
Det finns dock en utbredd uppfattning om att historisk
kompetens omfattar mera än enbart ämneskunskap. I en hänvisning
till den tyska utbildningspolitiska diskussionen kring kriterier för
ämneskompetens betonar den tyske historiedidaktikern Andreas
Körber att det å ena sidan finns en klar förståelse för att ämneskunskap är viktig, men å andra sidan anses den formen av kunskap inte
vara tillräcklig för full ämneskompetens. 12 Därtill krävs ytterligare
bland annat kapaciteten att kunna lösa nya och annorlunda problem,
det vill säga det krävs färdighetsrelaterad kunskap. Körber exemplifierar detta med att en historieprofessor från Japan, utan större ämneskunskaper om tysk medeltid, ändå innehar en stark ämneskompetens
tack vare den starka färdighetsrelaterade kompetensen.
Körber betonar att en historisk ämneskunskap dels består av
strukturell kunskap, d.v.s. kunskap om kategorier (t.ex. antiken, medeltiden, stilepoker) och begrepp (t.ex. mellankrigsperioden, feodalism,
ständerna), och dels av att behärska historiska begrepp som ’förändring’ och ’källor’. Till ämneskompetens hör enligt Körber att kunna
reflektera kring olika historiska framställningars reliabilitet. Han
föreslår en strukturell kompetensmodell som utgår ifrån ståndpunkten att historieundervisning och lärande syftar till att eleverna skall få
en förmåga att individuellt och kritiskt kunna förhålla sig till och delta i det egna samhällets hantering av historien. I grund och botten
handlar historieundervisningen om att lära sig att orientera sig i
tiden, såväl bakåt, framåt och i samtiden. Körbers resonemang ter sig
10
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som en rimlig utgångspunkt, men den innebär även att det uppstår
stora svårigheter att dels kunna fastställa vilken form av historiska
kompetenser som är relevanta, och dels att kunna jämföra historisk
ämneskompetens mellan olika utbildnings- och samhällssystem.
I Körbers modell är förvisso själva ämneskunskapen (’Sachkompetenz’, ’case knowledge’) en av fyra viktiga dimensioner. Han uppfattar dock inte ämneskunskap i sig som en del av ett kompetenskriterium, utan han fastställer att historisk kompetens är processinriktad (’procedural competencies’), vilket inte en odynamisk ämneskunskap i sig är. De tre dimensioner som han menar att är nyttiga för
den historiska kompetensen är för det första kapaciteten att kunna
ställa frågor i syfte att rekonstruera historiska berättelser (’inquiring
competence’), för det andra förmågan att analysera och kombinera
olika former av historiskt material (’methodological competence’),
och för det tredje förmågan att bruka historisk information i relation
till den egna samtiden och det egna samhället (’competence of historical orientation’). Den tredje dimensionen inrymmer den reflexiva
förmågan, det vill säga den individuella analysen av det egna sammanhanget i historisk belysning. 13
Relaterat till beskrivningen av förändringarna i den finländska
läroplanen för gymnasiet, ter sig Körbers teoretiska resonemang relevant. Utgående från Körber kan man säga att den nya läroplanen
strävar till att inrymma kriterier för historiska kompetenser som når
bortom den traditionella ämneskunskapen. I den här undersökningen utnyttjas Körber närmast som referensram för att analysera hur
finländska lärare i historia tolkar historisk kunskap i relation till den
egna undervisningen.

MOT EN EMPIRISK FÖRSTÅELSE AV HISTORISK KOMPETENS
Även om Körber föredrar att betrakta historieundervisning i främsta
rummet som en aktiv och kontextbunden orientering i tid, i vilken
ämneskunskapen (’content’) har en roll snarare som medel än som
mål, så går det inte att förneka att den faktiska situationen i klassrummen mycket långt handlar om historiska händelser och begrepp,
det vill säga ämneskunskap. Den krassa verkligheten för såväl läroboksförfattare som för lärarna handlar om att lyfta fram och välja

13
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bort faktakunskap – låt vara att lärarna därefter enligt Körbers modell relaterar faktakunskapen till ett aktivt historiskt spörsmål.
När ambitionen är att utreda hur historisk kunskap uppfattas i
skolsammanhang, är det självklart att det är intressant att utreda vilka
form av ämneskunskap – händelser, namn, årtal, begrepp – som ges
utrymme i undervisningen. Vilka historiska fenomen uppfattar lärarna att bör vara givna inslag i undervisningen, och vilka anser de att
man kan välja bort?
När det gäller urvalet av den reella ämneskunskapen har den
brittiska historiedidaktikern Christine Counsell utvecklat en intressant analysmodell utgående från temat ’historisk signifikans’. 14 Rent
krasst kunde man säga att modellen syftar till att fråga sig varför ett
historiskt fenomen uppfattas som viktig att behandla i undervisningen. Det handlar således inte om att slå fast varför ett historiskt fenomen i sig anses vara signifikant – sådant skulle man ändå aldrig nå
full enighet. Det handlar inte heller om att slå fast varför vissa
historiska fenomen är relevanta för den egna samtiden. Bägge dessa
aspekter är förvisso viktiga, men Counsell slår fast att historisk signifikans inte uteslutande kan vara relaterat till betydelse för samtiden:
’...we lay ourselves open to charges of presentism if our conception of
historical significance is intrinsically or necessarily related to this’. 15
Counsell slår fast att historisk signifikans inte heller kan avgöras
endast utgående från resultat eller konsekvenser (av typen järnvägens
uppkomst eller ryska revolutionen). Hon påpekar att det finns en rad
historiska fenomen som är viktiga inslag i undervisningen trots att
det kan hävdas att de aldrig resulterade i bestående omvälvande
förändringar.
Counsells recept utgår ifrån att det finns många olika perspektiv
och kriterier som sammantaget avgör vad som är historiskt signifikant. Hon utgår i sitt resonemang från Robert Phillips ’GREATteori’, där G står för ’groundbreaking’ (genombrott), R för ’remembered by all’ (ihågkoms av alla), E för ’events that were far reaching’
(händelser med långtgående konsekvenser), A för ’affected the future’
(påverkat framtiden) och T för ’terrifying’ (skräckinjagande). Grundtanken är således att ett historiskt fenomen som omfattas av samtliga
dessa kriterier är mycket historiskt signifikant – frågan är bara hur
man fastställer om ett fenomen till exempel har skapat ett historiskt
genombrott. Phillips avsåg inte heller att hans modell skulle användas
14
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Se här främst Counsell 2004:30-36.
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rent generellt, utan den uppstod närmast som en övningsuppgift för
undervisningen om första världskriget (Great War – därav namnet på
övningen). Modellen var tillräckligt konkret för att inspirera eleverna
att diskutera historiska fenomen utgående från den, däremot var
avsikten inte att med modellens hjälp fastställa någon form av
vetenskaplig historisk signifikans. 16
Phillips modell bidrar inte med något perspektiv eller kriterium
som skulle kunna förklara varför till synes ’betydelselösa’ men möjligen intressanta historiska fenomen hänger med i undervisningen från
läroplan till läroplan. Modellen ger ändå en ledtråd till hur en sammanhållen uppsättning med kriterier kunde byggas upp. Counsell
har försökt beakta de svaga punkterna i Phillips modell när hon utformat sin ’R-teori’, som tillämpats för den empiriska delen i den här
undersökningen. Counsell hävdar själv att hon strävat efter att med
sina kriterier tydligare närma sig det historiska i begreppet ’historisk
signifikans’ (eller historiskt signifikant kunskap), det vill säga att kriterierna på något sätt skall belysa den grundläggande orienteringen i
historien. Hennes kriterier utgår från idéer om hur historien brukas i
syfte att skapa mening och samtidsorientering – snarare än att fastställa att vissa historiska fakta är mera signifikanta än andra. 17
Man talar om Counsells ’R-teori’ för att hon travesterat Phillips
genom att låta alla sina fem kriterier börja med bokstaven R. Hon
slår för det första fast att ett historiskt fenomen borde vara ’Remarkable’, det vill säga vara av anmärkningsvärd betydelse. Det andra
kriteriet är att ett historiskt fenomen bör vara ’Remembered’, det vill
säga bevarat i allmänt minne i den egna samtiden. Det tredje kriteriet
är att ett historiskt fenomen skall ha ’Resulted in change’, alltså resulterat i förändringar.
De tre första kriterierna kan te sig tämligen konkreta, även om de
förstås inbjuder till olika tolkningar. De fjärde och femte kriterierna
kan däremot uppfattas som mera abstrakta, även om de tar avstamp i
den moderna diskussionen kring historiekultur och historiebruk.
Som det fjärde kriteriet förutsätter Counsell nämligen att ett historiskt fenomen bör vara ’Resonant’, alltså att det har skapat en klangbotten i den egna samtiden. Det femte – och kanske det mest krävande kriteriet – är att det historiska fenomenet borde vara ’Revealing’, det borde alltså kunna brukas för att förklara eller avslöja
fenomen i den egna samtiden.
16
17
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Det bör förstås betonas, inte minst eftersom Counsell låtit sig inspireras av Phillips, att dessa fem kriterier inte skall uppfattas som utgångspunkten för att fastställa en absolut lista över fenomen som bör
anses vara historiskt signifikanta, utan att kriterierna uttryckligen
skall fungera som utgångspunkt för ett kollektivt resonemang inom
en kulturell kontext. Inom specifikt avgränsade kulturella kretsar –
för denna undersöknings del kretsen finlandssvenska historielärare –
skall det vara möjligt att diskutera olika historiska fenomens betydelse utgående från de fem kriterierna. Som individer kan alla ha olika
tolkningar, men den kollektiva kompromissen ger ändå en mer eller
mindre klar bild av hur olika historiska fenomen uppfattas i ett
specifikt kulturellt sammanhang.
Det är således en självklarhet att ett historiskt fenomen kan uppfattas vara ’remarkable’ av olika grad på en individnivå och till exempel på olika regionala nivåer. Det samma gäller för kriteriet ’remembered’. Det finska inbördeskrigets avgörande slag om Tammerfors
kan till exempel vara mera ’remembered’ i Tammerfors än i Rovaniemi,
och möjligen även starkare hågkommet inom en socialistisk än en
borgerlig (släkt)tradition. Det kan även hända att man uppfattar att
slaget ’resulted in change’ på olika sätt.
Det har även i flera sammanhang varit uppenbart att det finska
inbördeskriget varit ’resonant’ i samtida historiska debatter – det
’egna’ inbördeskriget utgör en klangbotten för diskussioner om liknande fenomen i samtiden. Resonanskriteriet kan uppfattas som det
mest kulturbundna kriteriet; utan relation till den egna historien
uppstår högst troligt en svagare resonans.
Historiska fenomen som är ’revealing’ – som avslöjar eller belyser
fenomen i vår egen samtid – är ett kriterium som Counsell utformat
med syftet att finna förklaringar till varför vissa historiska fenomen
uppfattas som betydelsefulla trots att det inte kunde förklaras övertygande med de fyra första kriterierna. Counsell använder sig av
exemplet med det så kallade barnkorståget 1212, som omnämns i
brittiska läroböcker i historia trots att det varken kan anses ha haft
anmärkningsvärd betydelse, ha bevarats i allmänhetens minne, resulterat i stora samhälleliga förändringar eller ens skapat resonans för
motsvarande samtida händelser. Counsell menar att den märkliga
berättelsen – som givetvis är problematisk även i källkritiskt avseende
– om en ung pojke som påstod sig ha stött på Jesus Kristus och initierade ett korståg bland barn, uppfattas som betydelsefull för att den
belyser olika mänskliga karaktärsdrag som eleverna kan intressera sig
för och lära sig av: ’It might suggest something about the nature of
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religious fervour, about the influence of popular preachers or, by
inference, about economic and social changes that had made people
particularly desperate or suddenly with less to lose’. Counsell understryker att ’the extraordinary can reveal the ordinary’. 18
Speciellt det avslöjande eller belysande elementet understryker det
reflekterande draget i tolkningen av historiska fenomen och dess betydelse. Inget historiskt fenomen avslöjar eller belyser någonting alls
såvida det inte relateras till den egna samtiden. Det är skäl att betona
att Counsells teoretiska modell i sig endast kan operationaliseras
genom en kollektiv process – historisk signifikans kan inte i sig fastställas genom en enmansutredning.
Såväl Körbers som Counsells modeller kring historisk kunskap
betonar den reflekterande och processinriktade dimensionen. De
bägge teoretiska modellerna används här som utgångspunkter för den
empiriska delen i den här undersökningen.

HISTORISK KUNSKAP I FINLANDSSVENSKA GYMNASIER –
UTFORMANDET AV EN METOD
Mitt intresse är att utveckla en metod för hur uppfattningar om
central historisk kunskap kan mätas. Ovan har jag redovisat för
Körbers synpunkter om ämneskompetens och Counsells modell för
historisk signifikans som teoretiska utgångspunkter för det arbetet.
Denna artikel redovisar en preliminär pilotundersökning av
finlandssvenska gymnasielärare i historia. Ett av de centrala intresseområdena när det gäller uppfattningar om historisk kunskap är de
kulturella mönstren. Jag har ovan redovisat för flera undersökningar
som ger vid handen att finländska elever och studerande gärna relaterar sin uppfattning om historisk kunskap till den nationella berättelsen. Jag har även ovan redovisat för det finländska gymnasiets läroplansreformer, som i viss mån stöder uppfattningen om att historieämnet relateras till en nationell berättelse, samt även till den egna
nationalstatens politiska förändringar (såsom EU-medlemskapet).
Den här undersökningen lyfter dock ut ett smalare segment ur det
finländska, nämligen det finlandssvenska, och det är då intressant att
notera huruvida de finlandssvenska lärarna i historia förefaller att ha
en uppfattning om historien som avviker från den stora bilden. För
ändamålet har jag utformat ett mätinstrument, som dels utgör ett
18
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slags finlandssvensk test av Counsells ’R-modell’, och dels utgår från
Körbers resonemang om historiska kompetenser (se bilaga för hela
enkäten). Jag har även tidigare utnyttjat Counsells modell för att
diskutera historieundervisningens innehåll med lärarstuderande, men
för detta ändamål utformade jag en helt ny enkät i vilken åtta olika
historiska fenomen nämns: freden i Nöteborg, Roms fall 476, Mainilaskotten, ryska revolutionen, skotten i Sarajevo, Tali-Ihantala, Normandie och notkrisen. Jag har medvetet varvat centrala begrepp ur den
nationella historien med centrala fenomen ur den allmänna historien.
Freden i Nöteborg år 1323 kan betraktas som en konsolidering av
svenska rikets integrering av Finland, Mainilaskotten 26 november
1939 uppfattas som en sovjetisk provokation som resulterade i Vinterkrigets utbrott fyra dagar senare, fortsättningskrigets slag vid TaliIhantala 25 juni-9 juli 1944 brukar betraktas som en av den finländska arméns mest heroiska insatser för undvikande av en total sovjetisk
invasion, och notkrisen 1961 är fortsättningsvis en omdiskuterad
händelse där Sovjetunionen med hänvisning till VSB-pakten bad om
militära konsultationer som president Kekkonen senare kunde avstyra för att därmed kunna framställas som den ende finländske
ledaren som Sovjetunionen hade förtroende för.
I enkäten skall respondenterna bedöma de åtta historiska fenomenen utgående från de fem ’R-kriterierna’ (se bilaga 1), och de uppmanas värdera respektive fenomens vikt för de olika kriterierna på en
skala mellan 1 (svag betydelse) till 10 (stark betydelse). Genom att
addera ihop bedömningen för de fem olika kriterierna är det möjligt
att sluta sig till vilket historiskt fenomen som anses vara mest signifikant. I enkäten ombeds respondenterna även ge sina egna kommentarer till övningen, samt även ange vilka övriga historiska fenomen
som uppfattas som nödvändiga i historieundervisningen i Finland.
I enkäten tas Körbers kompetenser i beaktande genom att respondenten skall ta ställning till hur fem olika perspektiv i undervisningen
prioriteras (på skalan 1-5 där 5 är den viktigaste prioriteringen): 1)
allmänbildande sakkunskap, 2) förmågan att se orsak-verkansamband, 3) förmågan att tolka historiska processer, 4) förmågan att
tolka historiska dokument och tänka kritiskt, samt 5) förmågan att
tänka sig in i historiska aktörers situation. Det perspektiv – eller
kompetens – som kommer närmast 5 i prioriteringsskalan anses
således vara viktigast för respondenterna.
Pilotundersökningen genomfördes så att 22 enkäter sändes ut till
gymnasielärare i historia i olika svenskspråkiga gymnasier i Finland.
Det var föga överraskande att endast 8 enkäter returnerades inom
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rimlig tid för att pilotundersökningen skulle kunna genomföras. För
det preliminära syftet att testa en metod kan antalet returnerade svar
ändå anses vara tillräckligt.

BETYDELSEFULLA HISTORISKA FENOMEN OCH HÄNDELSER
Utgående från tidigare studier kan det antas att den nationella
berättelsen dominerar den historiska uppfattningen inom undervisningssektorn i Finland. Då kunde man följaktligen även anta att
lärarna skulle framhålla nyckelfenomen ur den nationella historien
som mest betydelsefulla. Utgående från resultatet i den här undersökningen kom det antagandet åtminstone delvis på skam.
Det är uppenbart att lärarna främst prioriterar nyckelhändelser i
den moderna allmänna historien. Den händelse som främst lyftes
fram var – föga överraskande – den ryska revolutionen, det vill säga
bolsjevikernas maktövertagande och uppkomsten av Sovjetunionen.
På andra och tredje plats kom skotten i Sarajevo och landstigningen i
Normandie. Utgående från detta resultat kan man dra slutsatsen att
lärarna gärna fokuserar på nyckelhändelser som dels skapat förändringar i modern tid, och som dels fortfarande har ett starkt grepp om
den moderna historiekulturen.
Tabell 1: Respondenternas prioritering av historiska fenomen (historisk
signifikans, enligt bedömningsskalan 1-10, så att lärarnas bedömning
adderas ihop till poängen i tabellen)
Prioritet
1
2
3
4
5
6
7
8

Historiskt fenomen
Ryska revolutionen
Skotten i Sarajevo
Landstigningen i Normandie
Skotten i Mainila
Tali-Ihantala
Notkrisen
Västroms fall 476
Nöteborgsfreden 1323

Poäng
321
274
267
248
245
220
205
174

Den följande klart urskiljbara gruppen med händelser är däremot
kopplade till den nationella historien: Mainilaskotten, slaget vid TaliIhantala och notkrisen. Överlägset lägst prioriterades Västroms fall år
476 och Nöteborgsfreden 1323. Det framstår således som om modern
historia, med en tyngdpunkt på 1900- och 2000-talet har större
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prioritet, än den äldre historien. Detta motsvarar helt klart uppfattningen om vad som dominerar den samtida historiekulturen – en
stor del av samhällsdiskussionen berör dels frågor som är kopplade
till andra världskriget och kalla kriget, och dels frågor som berör
Finlands krig och position under kalla kriget. Det markerade ointresset för att diskutera Nöteborgsfreden 1323 kunde även ha ett samband med den nationella självständighetsdimensionen och det faktum att Finlands äldre historia inte under de senaste två decenniernas
undervisats obligatoriskt.
Preliminärt kan man dra slutsatsen att Counsells fem kriterier
fungerar rätt väl för att tolka vilken betydelse olika historiska fenomen skall tillmätas, eller tillmäts i undervisningen. Lärarna har till
exempel bedömt att de tre högst prioriterade fenomenen är starkast
bevarade i det allmänna minnet (Remembered), och de har även ansett att just de tre fenomenen skapat mest resonans i vår egen samtid.
Bortsett från dessa två kriterier låg de högst prioriterade fenomenen
på i stort sett samma nivå som de moderna nationella historiska fenomen som prioriterades starkast. De fem olika kriterierna skapar således
en spännvidd som bidrar till en mångsidig bedömning av olika historiska fenomen.
Enkätundersökningen i sig ger inget belägg för att den nationella
stora berättelsen skulle vara viktigare än orienteringen i de stora
världshändelserna. Lärarna fick dock även i en följdfråga komplettera
genom att ange högst ytterligare fem historiska fakta som de även anser att är nödvändiga i historieundervisningen. Det är uppenbart att
lärarna hade ett behov att fylla på med viktiga historiska fenomen
utöver de åtta som de tvingades ta ställning till. Lärarnas respektive
förteckning över viktiga historiska fenomen bidrar, vilket framgår ur
tabell 2 nedan, väsentligt till helhetsbilden beträffande hur de resonerar kring den egna undervisningen i historia.
Utgående från förteckningen över lärarnas egna prioriteringar är
det tydligt att de flesta lärare saknade historiska nyckelfenomen som
är kopplade till den nationella historien. Speciellt lyfts händelserna
kring 1917-1918 fram (det vill säga såväl självständighetsprocessen
som inbördeskriget), skilsmässan från Sverige 1809 (som i en mera
nationell tolkning närmast uppfattas som ett steg mot självständighet), Finland under kalla kriget, samt Finlands EU-medlemskap.
Det är intressant att endast två av åtta lärare anser att franska
revolutionen borde få en större roll i historieundervisningen. Endast
en enda lärare (L1) antyder en ambition att skapa förståelse för helheter, eftersom såväl neolitiska revolutionen som renässansen om-
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nämns. Det är helt uppenbart att lärarnas egna självständiga val har
en mera nationell inriktning.
Tabell 2: Lärarnas egna förslag till historiska fenomen som bör
prioriteras i undervisningen (nationellt inriktade fenomen med kursiv)
Lärare
L1

L2
L3

L4

L5

L6

L7
L8

Förslag till andra viktiga historiska fenomen
i) 1809 ii) feodalism/ståndssamhället, iii) neolitiska revolutionen iv) renässansen, v) post-1944 ur ett finskt och globalt
perspektiv (kalla kriget)
i) upplysningen och 1789, ii) Rysslands/Sovjets västgräns
genom tiderna, iii) Finland 1917-1918, iv) Parisfrederna
1919-1920, v) Finland som den andra rikshalvan
i) 1917, ii) 1860-talet och förändringarna i Finland, iii)
Förryskningspolitiken, iv) Efterkrigstiden (uppkomsten av
välfärdsstaten), v) utvecklingen mot andra världskriget och

Finlands roll
i) Finlands självständighetsförklaring, ii) medlemskapet i EU,
iii) 1809, iv) atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, v)
Sovjets sammanbrott
i) kriget 1918, ii) extremism i Europa på 1920- och 30-talet,
iii) imperialismen, iv) kalla krigets slut, v) franska
revolutionen
i) 1917-självständigheten, ii) 1808-1809, iii) EU 1995
i) Kekkonen, ii) Inbördeskriget, iii) vinterkriget, iv) EU, v) kalla

kriget och finlandisering

Lärarna gavs även möjligheten att kommentera den Counsellinspirerade enkäten. Några lärare visade med sina kommentarer att
de förstår syftet med undersökningen. En lärare ger följande reflektion: ’Tycker att enskilda händelser typ Mainilaskotten bara fokuserar
uppmärksamheten på ytskummet utan att bidra till förståelsen varför
det sker – tyvärr fokuserar en del studerande sedan mera på moraliska
frågor eller enskilda handlingar framom att försöka förstå helheterna.
Historia blir underhållning och bidrar till att upprätthålla mytbildning’ (L1).
En annan lärare ger en kritisk reflektion kring själva enkäten:
’tvekar lite om det är meningen att jag skall ta ställning till hur jag
tror dessa fakta uppfattas av allmänheten eller om jag tillfrågas om
hur jag själv önskar förmedla dessa fakta till allmänheten (L3)’. En
annan lärare påpekar att ’speciellt Resonant och Revealing var lite
svåra att bedöma’ (L6).
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VIKTIGA ÄMNESKOMPETENSER
Lärarnas bedömning av olika historiska fenomens betydelse är i sig
reflekterande och mångsidig. De förefaller inte att utgå ifrån att vissa
former av historisk ämneskunskap är nödvändig i sig, utan antyder
att all ämneskunskap bör relateras till sammanhang och funktion. De
lärare som kommenterade sina val av R-kriterier betonade ofta nyckelbegrepp som ’helhet’ och överblick’.
Tabell 3: Lärarnas prioritering av ämneskompetens
Ämneskompetens
Allmänbildande sakkunskap
Orsak-verkan (kausalitet)
Tolka historiska processer
Tolka dokument och tänka kritiskt
Tänka sig in i historiska aktörer (empati)

Bedömning (1-5)
1,8
4,2
3,4
4,1
2,7

Lärarnas svar på vilka ämneskompetenser – eller perspektiv i historieundervisningen - de prioriterar, gav ett liknande utslag. På skalan 1-5
fick den allmänbildande sakkunskapen (förklarad som namn och
årtal) endast 1,8, medan förmågan att lära sig kausala samband
(orsak-verkan) fick 4,2 och förmågan till kritiskt tänkande fick 4,1
(se tabell 3).
Lärarna bekräftar således Körbers uppfattning om den processinriktade ämneskompetensen. Det handlar till exempel om förmågan att
rekonstruera historien genom kritisk tolkning av källor, och det handlar om förmågan att kunna bedöma och belysa historien ur ett samtidsperspektiv. Intressant nog anser lärarna att samtliga mera funktionellt
inriktade kompetenser har större betydelse än ämneskunskapen i sig –
som uttryckligen mera uppfattas som ett medel än ett mål.

SLUTSATSER OM METOD OCH RESULTAT
Utgående från denna första pilotstudie i liten skala kan man inte dra
slutsatsen att finländska lärare i historia, åtminstone inte de
finlandssvenska, främst vinnlägger sig om att lära ut historisk
ämneskunskap som ett värde i sig. Det blir snarare övertydligt att
lärarna har anammat en funktionell ämnessyn, och att de betonar
den form av processinriktade ämneskompetenser som Andreas Körber pläderar för. Föreställningen om finländska lektioner som ett
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’pluggande av faktakunskap’ kommer således på skam i denna undersökning.
När det däremot gäller lärarnas uppfattning om vilka historiska
fenomen som är viktiga att föra fram, så kan den allmänna bilden av
en tyngdpunkt på ’den stora nationella berättelsen’ inte skrinläggas i
och med denna undersökning. Av de åtta historiska fenomen som
erbjöds att bedömas utgående från Christine Counsells fem kriterier
blev det visserligen några allmänhistoriska nyckelfenomen som prioriterades främst, men lärarna markerade även väldigt tydligt (tabell 2)
att de önskade lyfta fram flera nyckelfenomen från den egna moderna
nationella historien. Härvidlag förefaller det inte att finnas någon
stor skillnad mellan finlandssvenska och finskspråkiga lärare.
Prioriteringen av den moderna historien framom den äldre är
också mycket tydlig i denna studie – aspekter som historisk kontinuitet och historisk överblick ges ingen stor betydelse i lärarnas svar.
De fem kriterierna förefaller att erbjuda möjligheten till en mångsidig historisk bedömning av olika historiska fenomens betydelse.
Några av de deltagande lärarna beskrev enkäten närmast som utmanande, men de visade ändå att de var klara över syftet med undersökningen och att det givetvis inte kan vara väldigt lätt att resonera
kring den historiska kunskapens innersta väsen: ’Man fick nog fundera... skulle säkert väcka diskussion i ett bildat sällskap’ (L5).
Den citerade lärarens synpunkt är intressant, eftersom själva avsikten med Counsells modell uttryckligen är att skapa underlag för
kollektiva diskussioner kring historisk kunskap. Det är alldeles
uppenbart att vissa av kriterierna (speciellt Resonans och Revealing)
har uppfattats som svårtolkade. Däremot har ingen av lärarna kommenterat att själva bedömningen på skalan 1-10 skulle ha varit krävande, men det visar sig ändå att de åtta lärarna haft aningen olika
utgångslägen i sitt bedömningsarbete. Speciellt en lärare (L8) uppvisade ett helt avvikande beteende, med generellt låg bedömning och
i vissa fall även helt utebliven bedömning (för ’Revealing’).
Med tanke på den fortsatta forskningsprocessen finns det således
skäl att ännu noggrannare förklara såväl begrepp som syftet med enkäten, men i grund och botten har pilotundersökningen ändå visat
att metoden erbjuder goda instrument för bedömning av historisk
kunskap.
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Bilaga 1
Lärarenkäten om historisk kunskap

Historisk signifikans – vilken form av historisk
kunskap är viktig i historieundervisningen?
Den historiska kunskapens form har blivit ett allt intensivare diskussionsämne bland historiedidaktiker på internationell nivå. Under inspiration av den brittiska historiedidaktikern Christine Counsell har
nedan formulerats ett kort formulär, i vilket frågan om hur historieläraren skall förhålla sig till historisk (fakta)kunskap ställs på sin spets.
De fem perspektiven på historisk kunskap i den vänstra kolumnen,
Counsells ’5 R’ (därför är R-en med fet stil) kan säkert utökas med flera
alternativa perspektiv, men detta är i alla fall ett sätt att tolka värdet på
historisk kunskap i en undervisningskontext.
1. Jag ber dig att utgående från din syn på historieundervisning
värdera de olika perspektiven i förhållande till de historiska
fenomen som nämns i den översta kolumnen i de två formulären
på följande sida. Ange 0 poäng om du anser att fenomenet saknar
betydelse, 10 poäng om du anser att det har mycket stor betydelse,
samt hela skalan där emellan som motsvarar din egen bedömning.
Enligt Counsells tankegång skulle således de fenomen som
kommer så nära 50 poäng som möjligt vara de mest signifikanta.
2. Dina egna kommentarer till övningen nedan:

3. Vilka andra historiska fakta förutom ovanstående är definitivt

oundgängliga i historieundervisningen i Finland? Ange högst
fem punkter:
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Värdera
(0-10 poäng)

Freden i
Nöteborg

Roms fall
476

Mainilaskotten

Ryska revolutionen

Anmärkningsvärd
betydelse
(Remarkable)
Bevarat i allmänt
minne
(Remembered)
Resulterat i förändring
(Resulted in
change)
Skapat resonans
/genklang i vår
egen samtid
(Resonant)
Brukas för att
förklara eller avslöja fenomen i
vår egen samtid
(Revealing)

Värdera
(0-10 poäng)

Skotten i
Sarajevo

Tali-Ihantala Normandie

Notkrisen

Anmärkningsvärd
betydelse
(Remarkable)
Bevarat i allmänt
minne
(Remembered)
Resulterat i förändring
(Resulted in
change)
Skapat resonans
/genklang i vår
egen samtid
(Resonant)
Brukas för att
förklara eller avslöja fenomen i
vår egen samtid
(Revealing)
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4. På en skala 1 (minst viktig) – 5 (mest viktig) värdesätter jag följande
perspektiv i min historieundervisning (anteckna din prioritering
intill de angivna perspektiven nedan):

A. Allmänbildande sakkunskap – historiska personligheter, namn
på historiska vändpunkter, årtal när det gäller obestridliga
vändpunkter

B.

Förmågan att se orsak-verkansamband

C.

Förmågan att tolka historiska processer

D. Förmågan att tolka historiska dokument, kritiskt tänkande

E.
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Förmågan att tänka sig in i historiska aktörers situation

HISTORISK KUNSKAP – BÅDE INNEHÅLL
OCH FÖRMÅGOR
EN FENOMENOGRAFISK ANALYS AV ELEVERS SKRIFTLIGA
SVAR PÅ EN PROVFRÅGA
Anna-Lena Lilliestam

I historieundervisningen och vid provtillfällen ombeds elever att
skriva kortare eller längre texter som ett sätt att visa vad de lärt sig.
Hur kan man förstå de texter, där elever söker visa sin förmåga att
resonera kring en epok med ett historiskt begrepp som redskap? I
denna artikel visar jag hur man kan analysera autentiska elevtexter
med uppmärksamheten riktad både mot den innehållsliga förståelsen
och mot förmågan att resonera historiskt.
I min avhandlingsstudie har jag följt tre historielärares arbete med
arbetsområdet ’upplysningstiden, revolutionerna och Napoleontiden’
i kursen Historia A på gymnasiet, år 2 eller 3. Den undervisning och
det prov, som studerades, formades helt av lärarna, medan min roll
var frågeställaren och iakttagaren. Studiens lärare hade målsättningen
att eleverna både skulle utveckla sin innehållsliga förståelse och sin
förmåga att resonera historiskt och de hade valt att fokusera på
begreppsparet ’aktör och struktur’. Under hela läsåret arbetade de
med att eleverna skulle utveckla förståelse för hur man kan se
historien i dessa termer, och också kunna använda begreppsparet som
redskap i ett historiskt resonemang kring olika epoker. Som sista del i
det arbetsområde jag fick följa gavs ett prov, och lärarna formulerade
en av provfrågorna med avsikt att eleverna skulle få möjlighet att visa
sin förmåga att resonera om Napoleontiden i termer av aktör och
struktur. Lärarna förväntade sig inte att alla elever skulle bemästra
detta ganska intellektuellt avancerade begreppspar när studien
genomfördes under början av vårterminen, utan planerade att arbeta
vidare med det under resten av kurstiden. 1 Provtexterna användes
därför dels summativt, som en bedömning av vad eleverna lärt under
det aktuella arbetsområdet, och dels formativt. 2 I den formativa
1
2

Inspelad gruppdiskussion med studiens lärare.
Lundahl 2010.
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bedömningen sökte lärarna vägledning inför nästa arbetsområde: vad
behövde eleverna få möjlighet att utveckla och vilka svårigheter
behövde mötas i det vidare arbetet?
Min analys av provtexterna syftar till att öka kunskapen om hur
historiska kunskaper och förmågor utvecklas. I denna artikel
beskriver jag min analys av elevernas lösningar på provfrågan, och
visar hur arbetet med att förstå och bedöma de kunskaper som
manifesteras i elevtexter kan systematiseras. Resultaten av analysen
sätts sedan i relation till tidigare forskning och till olika perspektiv på
kunskap. Till sist diskuterar jag resultatens implikationer för undervisning och vidare forskning.

FORSKNING OM ELEVERS SKRIVANDE I HISTORIA
Elevtexter med historiskt innehåll har undersökts med olika ansatser
och med olika sätt att bedöma kvalitet. Inom Schools Council
History Project skapades, i samarbete med lärare, en provbank med
provfrågor som anpassades till undervisningens mål att utveckla både
elevers innehållsliga kunskaper och deras historiska förmåga. En del i
detta arbete var att undersöka autentiska provtexter och hur man kan
förstå och bedöma de olika kunskapsformer som manifesteras i dem,
speciellt förmåga till inferens och slutledning. 3 Teresa FernandezCorte och Juan Garcia-Madruga undersökte provtexter efter ett
undervisningsmoment om Industriella revolutionen. De använde
komplexitet som kvalitetskriterium och sökte faktakunskaper och
uttryckta samband i elevernas texter. 4 Fredrik Alvén operationaliserade historiemedvetandebegreppet som olika delkompetenser,
och konstruerade ett prov där elevernas förmåga att hantera dessa
kompetenser skulle prövas. Han skapade en bedömningsmatris med
utgångspunkt i narrativa teorier och i Rüsens fyra berättelsetyper,
vilket resulterade i kraftig ansamling av resultat i de lägre betygsgraderna IG och G. 5 Chauncey Monte Santo bedömde argumenterande elevtexter enligt en fördefinierad femgradig skala, där en text
som bestod av beskrivningar och listor formade i tidsordning, med
ringa koppling till frågeställningen, klassades som nivå ett. Nivå tre
utmärktes av att en tes stöddes med tämligen relevanta bevis, men
3
4
5

Svingby 2007.
Fernandez-Corte & Garcia-Madruga 1998.
Alvén 2011.
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begränsad förståelse för signifikans, bias och kontextualisering. Nivå
fem var en kompetent text med en hypotes som stöds av ett
övertygande resonemang. Även i denna undersökning kategoriserades
den överväldigande majoriteten av elevtexterna i de lägre nivåerna. 6
Arja Virta studerade i essäsvar från finska abiturienter hur kunskapselementen formades i språkliga utsagor och fann att vissa elever
presenterade både faktarika och sambandsrika texter, medan andra
texter bestod av mer eller mindre slumpmässiga fakta i tidsordning. 7
Samma iakttagelse gjorde Mikael Alexandersson och Ulla Runesson
när de undersökte elevers ’eget arbete’, om olika europeiska konflikter. Läraren hade stora ambitioner; eleverna skulle specialstudera
exempelvis Nordirlandkonflikten, förstå konfliktens olika sidor, utveckla förståelse för konfliktbegreppet som sådant och förstå hur
komplex historien är. Forskarna fann att eleverna letade fakta om den
aktuella konflikten och presenterade dem i tidsordning, och fann
inga spår av övriga målsättningar. 8
Man har alltså sökt finna olika kvaliteter i elevtexter; komplexitet,
inferens, narrationsmodeller, relevant bevisföring, övergripande förståelse. Resultaten är ofta nedslående, majoriteten av texterna visar
stora brister, och det är vanligt med listliknande texter i tidsordning.
Att det är problematiskt för elever att skriva texter med historiskt
innehåll är uppenbart. Men vari består dessa problem mer i detalj?
Jag menar att en djup analys av autentiska texter har potential att öka
förståelsen för var svårigheterna ligger, och i förlängningen därmed
möjliggöra en undervisning som adresserar dessa svårigheter.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Inom engelsk och amerikansk historiedidaktik, liksom inom naturvetenskapens didaktik, är det vanligt att se en kunskapsdomän
(historia, fysik, biologi o. dyl.) som uppbyggd av olika aspekter.
Historisk kunskap kan med detta perspektiv ses som uppbyggd av
fyra olika kunskapsaspekter:


6
7
8

Insikt om den historiska kunskapens natur: att historisk
kunskap skapas genom tolkning av olika källor och
förståelse för hur detta går till.

Monte Sano 2008.
Virta 1997.
Alexandersson & Runesson 2006.
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Att resonera historiskt: centrala begrepp inom domänen,
exempelvis tid, förändring och kontinuitet, orsak och
verkan, och hur de används.
Det historiska innehållet: vad var det som hände och
varför hände det?
Innehållsliga begrepp såsom feodalism, klassamhälle.

Dessa aspekter korresponderar med det engelska begreppsparet
Content och Skills, där Content är det historiska innehållet och de
innehållsliga begreppen, medan Skills är förmåga att resonera
historiskt kring detta innehåll genom användande av centrala
begrepp och förståelse för historiens tolkade natur. I samspel mellan
dessa aspekter formas den historiska kunskapen. 9 Denna ämnesförståelse är studiens ena teoretiska utgångspunkt.
Analysen av proven sker med fenomenografisk ansats. 10 Ett
grundantagande är att det finns ett begränsat antal sätt varpå
människor erfar ett fenomen, och i analysen söks dessa kvalitativt
skilda erfaranden. Vi har dock ingen direkt tillgång till människors
tänkande, utan bara till utsagor som speglar detta, i detta fall elevers
formande av en provlösning. I min analys betraktar jag elevernas
texter som en manifestation av hans/hennes uppfattningar av hela
provsituationen. Eleven har en uppfattning om ämnet, om vad som
räknas som kunskap i detta ämne, en uppfattning om vad läraren ser
som kunskap, hur ett bra svar i historia ska se ut och vad som
eftersöks i den aktuella provfrågan. 11 Dessa uppfattningar i kombination med hans/hennes innehållsliga kunskaper och förmåga att
hantera det aktuella begreppet utgör bakgrund till den lösning han/
hon formar och denna lösning är tillgänglig för analys.
En fenomenografisk analys syftar till att skapa undervisningsmässigt meningsfulla kategorier av olika fenomen; i detta fall hur
elever formar en diskussion om Napoleon i termer av aktör och
struktur. Det yttersta syftet med analysen är att öka kunskapen om
elevers förmågor och uppfattningar av ett kunskapsinnehåll, för att
med denna kunskap som grund kunna forma en optimal undervisning.

9

Lund 2006; Lee 2005.
Marton & Booth 2000.
11
Halldén 1994:28.
10
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TVÅ PERSPEKTIV PÅ KUNSKAP
Elever förväntas i historieundervisningen utveckla olika sorters
kunskaper, lära ett historiskt innehåll och utveckla olika historiespecifika förmågor. Det finns olika sätt att se på förhållandet mellan
olika kunskapsformer. I Blooms reviderade taxonomi skapas en
hierarki av kognitiva processer. Den minst komplexa är ’Minnas’; att
komma ihåg information. ’Förstå’ innebär att förklara idéer och
begrepp. Sedan följer ’Tillämpa’, ’Analysera’, ’Värdera’ och ’Skapa’,
som förmågor på allt högre nivå. Faktakunskaper hamnar i denna
taxonomi alltså på den lägsta kognitiva nivån och de följande tänks
utgöra allt mer komplexa förmågor. 12
Utredningen Skola för bildning (SOU 1992:94) ser också olika
kunskapsformer, ’de fyra F-n’: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa ses dock inte som inbördes hierarkiska, utan som
skilda kunskapsformer, vilka alla kan få sitt uttryck på olika nivåer.
Förståelse är med detta synsätt inte något man har eller inte har, utan
förståelse kan ha olika djup. Detsamma gäller färdigheter, som kan
vara mer eller mindre utvecklade. Faktakunskaper förekommer på
olika nivåer och i samspel med övriga kunskapsformer, och utvecklas
efter hand. Med detta synsätt finns alla kunskapsformer på alla nivåer
och i olika sammansättningar. 13
Blooms reviderade taxonomi och kunskapssynen i Skola för
bildning skiljer sig alltså åt i synen på om de olika kunskapsformerna
är inbördes hierarkiska eller om det finns olika utvecklingsgrad inom
de olika kunskapsformerna.

PROVFRÅGAN
Studiens lärare ville ge sina elever möjlighet att visa sin förmåga att
resonera i termer av aktör och struktur kring ett historiskt innehåll.
De formulerade frågorna:
A. Förklara hur det var möjligt för Napoleon att komma till
makten med hjälp av begreppet aktör och struktur. (Skildra
hur aktör och struktur växelverkar/påverkar varandra.)
B. Förklara hur Napoleon som aktör förändrade strukturen.
12

13

Anderson & Kratwohl 2001:67f.
Läroplanskommittén 1994:31ff.
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Man efterfrågar förståelsekunskap, att förklara begrepp, något som i
Blooms reviderade taxonomi är en förmåga på tämligen låg nivå. 14
Det går också att se uppgiften som ett exempel på ’tillämpa’; att
tillämpa ett speciellt redskap för att resonera historiskt. I ljuset av ’de
fyra F-n’ kan man se uppgiften som en kombination av förståelse för
begreppsparet, förmåga att använda det i ett historiskt resonemang
och förtrogenhet med hur ett sådant ska formas, allt i kombination
med faktakunskaper.
De enskilda texterna visade sig ha så stora interna skillnader, att
det blev nödvändigt att studera en delfråga i taget. I denna artikel
beskriver jag av utrymmesskäl endast analysen av delfråga A, vilken
besvarades av 60 elever. Den kortaste lösningen består totalt av en
rad, den längsta omfattar 25 rader i min datatranskription. 15

ATT LÄSA PROVLÖSNINGARNA OCH SKAPA
MENINGSFULLA KATEGORIER
När man genomför en fenomenografisk analys söker man finna
undervisningsmässigt meningsfulla kategorier. Utmärkande är att
forskaren läser materialet upprepade gånger, skapar hypoteser och
förkastar dem, tills man funnit en hållbar förståelse. Eftersom
ansatsen är tolkande till sin natur krävs en transparent redovisning av
tolkningsprocessen, vilket stärker analysens reliabilitet. 16
Min läsning av provlösningarna fokuserade först enbart de
innehållsliga faktorerna; vilka fakta finns med och hur fyllig är
faktapresentationen? Denna läsning fick överges då den inte
uppmärksammade förmågan att resonera i termer av aktör och
struktur. Det blev nödvändigt att förhålla sig till faktafel. Eleverna
hade ju inte möjlighet att kontrollera faktauppgifter vid provtillfället,
varför jag beslöt mig för att bortse från enstaka faktafel. Vissa
lösningar behandlar dock inte Napoleontiden, utan tar sitt historiska
innehåll från franska revolutionen, och dessa lösningar beslöt jag att
föra till en egen grupp. En annan tidig läsning fokuserade den
explicita användningen av aktör och struktur -begreppet, men den
fick också överges, eftersom vissa elever använde sig av begreppsparet
felaktigt, medan andra inte utnyttjade terminologin, men ändå i sin
14

Jfr kategorisering i Rosenlund 2011.
Det var 65 elever som deltog i provet. 60 av dem skrev en lösning på Adelen, och 60 på B-delen.
16
Sandberg 1996.
15
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text visade att de hade en viss förståelse. Andra läsningar fokuserade
kausalitet, värderingar och jämförelser. Motiveras de i innehållsliga
kunskaper? Till sist uppmärksammade jag om samband uttrycktes
explicit eller implicit; om eleven uttalar sitt resonemang eller
överlåter till läsaren att skapa de samband som behövs för att förstå
diskussionen. Efter hand fokuserades läsningen kring ett antal
aspekter i elevernas texter: innehållskunskaperna och hur de utvecklas, hur samband mellan aktörsinriktade och strukturellt
inriktade faktorer uttrycks, samt hur kausalitet, jämförelser och värderingar uttrycks och om de förankras i innehållsliga kunskaper. Jag
skapade kategorier med utgångspunkt i dessa aspekter.

ATT FÖRSTÅ PROVLÖSNINGARNA: DE OLIKA
KATEGORIERNA
Min läsning av provlösningarna resulterade i fem kvalitativt skilda
huvudkategorier A-E, som skiljer sig åt på avgörande punkter. Dessa
kategorier har jag i några fall delat i underavdelningar, Jag återger en
lösning inom var kategori, ordagrant och i sin helhet och har
kursiverat de delar, som tydliggör den aktuella kategorins särdrag.

Kategori A: Resonemang, som inte uppvisar
faktakunskaper inom det aktuella området
A1: Den lägsta kategorin omfattar lösningar, som varken uppvisar
innehållskunskaper eller förmåga till relevant resonemang.
Efter revolt är det en stark ledare som tar makten. Om
bara denne ledare kommer till makten kommer folket
inom kort tycka att han är en bra ledare, eftersom den
förre var så pass usel.

I denna lösning resoneras svepande om starka ledare, men det finns
ingen koppling varken till Napoleon eller till hans tid.
A2: I denna kategori placeras också de lösningar som visar en
förmåga till resonemang, men som har stora innehållsliga
felaktigheter.
Napoleon som aktör var en mycket stark ledare som
utnyttjade läget i strukturen. För strukturen i Frankrike
var så på den tiden att 99 % jobbade för att 1 % skulle
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leva i lyx. Resten fick svälta och tack vare att Napoleon
fick med sig den stor delen av folket i svält så kunde man
med hjälp av det mycket större antalet störta den rika
adeln och sen blev Napoleon ledaren. Så man kan helt
enkelt till makten p.g.a. att strukturen i samhället var
ogynnsam för nästan hela folket.

Denna elev beskriver situationen vid franska revolutionens start,
istället för situationen tio år senare.

Kategori B: Enstaka faktor
De lösningar där enstaka faktorer förs fram genom att enbart
nämnas/alternativt utvecklas något har förts till kategori B.
B1: En tankegång kring aktören och hans egenskaper:
Napoleon kallade sig revolutionens son, han var en
medelklass som var med i militären där han hade
rangordnat upp sig.

B2: En faktor av strukturellt slag:
För Napoleon var det möjligt att komma över makten
dels för att det inte fanns någon monarki, någon kung att
se upp till.

Dessa lösningar uppvisar vissa innehållsliga kunskaper. I det andra
exemplet påpekas att monarkin var avskaffad, och i den första lösningen poängteras Napoleons lägre bakgrund och impliceras att han
var duglig, eftersom han ’rangordnat upp sig’.

Kategori C: Både strukturell faktor + aktörstankegång.
Enstaka faktorer
Nästa kategori omfattar lösningar där en strukturell faktor förs fram
genom att nämnas eller utvecklas något och kombineras med en
tankegång kring aktören och hans egenskaper.
När Napoleon kom till makten var Frankrike ostabilt
och monarkin avskaffad han var även den som varit mest
framgångsrik och huvudet bakom många strider.

I denna lösning återfinns båda sortens faktorer, men det förklaras
inte hur de hänger ihop. Det överlåts till läsaren att skapa samband.
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Kategori D: Flera strukturella faktorer + aktörstankegång.
Vissa uttryckta samband
Kategori D är mer komplex. Flera strukturella faktorer förs fram
och/eller utvecklas. Det framförs en eller flera tankegångar kring
aktören och hans egenskaper. Några samband uttrycks, medan andra
överlåts till läsaren att skapa. Ibland används terminologin, men i allmänhet uttrycks samband utan den. Lösningarna kan fokusera aktören, de strukturella faktorerna, eller poängtera växelspelet dem emellan.
D1. Aktörens egenskaper i fokus.
Napoleon var en man som skapade en karriär inom den
franska armén. Den franska armén var byggd så att om
man gjorde bra ifrån sig så kunde man gå upp i rank.
Napoleon var ingen stor adel från början han var en
mindre adlig man från en fin familj.
Napoleon förstod att Frankrike var i spillror efter
Robespierre avsattes och använde sig av sin högt uppsatta
roll för att bli en fransk diktator. Frankrikes samhälle var
byggt på ett sätt att om du är adel och det inte finns
någon kung så kan någon med makt ta över.
Napoleon som aktör var en mäktig krigskämpe som
ända var väldigt smart. Han förstod hur han skulle bli
kejsare och använde sig av sina resurser. Frankrike var
tidigare ett feodalt system som höll på att gå över till ett
demokratisk. Det fungerade just då inte bra och det
utnyttjade Napoleon. Frankrikes strukturer baserades på
en nationalförsamling som hade makten. Dem krigade
non stop och hade precis hjälp kolonisterna i kampen
mot England. När dom äntligen hade fått ihop lite
pengar så la dem det på krig som dem sedan förlorade.

I denna lösning uttrycks ett samband explicit.
D2. De strukturella faktorerna i fokus.
Många fransmän var trötta efter 5 års maktstrider och
under de omständigheterna var regeringen alltmer
beroende av stöd från militären. Napoleon tillhörde
lågadeln och föddes på korsika som blev franskt ett par år
innan han föddes. I och med medborgarskapet blev alla
medborgare, dvs han räknades åter som fransman.
Tidigare var det bara högadeln som fick vara med i
militären, men i och med att även bl. a lågadeln fick vara
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med nu öppnade det nya möjligheter för napoleon. Han
gjorde en rekordsnabb karriär inom militärn och det var
där han började göra inflytande. Samtidigt fanns det inga
självklara aktörer och det öppnade upp för nya aktörer.
Sedan var det likhet inför lagen.

I denna lösning fokuseras de strukturella faktorerna och ett kausalt
samband, som stöds av innehållslig kunskap, uttalas.
D3. Kombination av aktörsegenskaper och strukturella faktorer.
Napoleon föddes av italienska föräldrar på ön Korsika
som tillhört Frankrike sedan ett år innan han föddes.
Det fanns inga andra självklara aktörer kvar när han blev
Frankrikes diktator. Tidigare hade endast högadeln rätt
till militären och då kunde inte Napoleon som kom från en
lågadelsfamilj komma till makten. Nu hade inte bara
högadelsmän inflytande i militären och Napoleon kunde få
makt genom sitt inflytande. Han var en bra talare och fick
en stor grupp med sig.

Den sista lösningen för fram en vanlig tanke i texterna: att en framstående aktör är en god talare.

Kategori E: Flera uttryckta faktorer, som utvecklas. Uttalade
samband
Den mest komplexa kategorin utmärks av att eleven uttrycker ett
samband mellan aktören och hans egenskaper och de strukturella
faktorerna, antingen genom att använda terminologin eller uttalat på
annat sätt. Det återfinns flera faktorer, och de utvecklas. Lösningarna
kan fokusera aktörens egenskaper, de strukturella faktorerna eller
samspelet mellan dem. Kausalitet, jämförelser och värderingar stöds
med innehållsliga fakta.
E1: Aktören i fokus:
Napoleon var en stark aktör som tog makten i Frankrike
efter Franska revolutionen. Efter att Robespierre hade
avsatts och skickats till giljotin var Frankrike under ’kris’
med ett oroligt folk. Ståndssamhället var nu avsatt och
det hade varit mycket som hänt på hyfsat kort tid.
Ledningen kände att dom behövde hjälp av det militära
och då tog Napoleon på sig rollen och fick titeln förste
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konsult. Eftersom strukturen i samhället hade ändrats var
det möjligt för Napoleon att lyckas vilket han inte kunnat
göra tidigare eftersom han tillhörde lågadeln och han hade
kämpat sig till ledande roller i armén vilket förut högadeln
bara hade tillgång till. Han kom från Korsika men då
tillhörde det Frankrike så han blev medborgare och en av
alla fransmän. Så eftersom strukturen på samhället hade
förändrats och det nu var möjligt för fler att få högre ’roller’
så var det upp till individen hur långt man ville komma
Napoleon var målinriktad och tog sig till toppen.

I denna lösning poängteras aktörens egenskaper och att han utnyttjar
strukturen till sin fördel. Flera kausala samband uttalas.
E2: Strukturer i fokus. Strukturen möjliggör för aktören. Hans egenskaper underordnade:
Det franska samhället påverkade Napoleon genom att
genom armén kunna bli något högt inom armén. Innan
upplysningen som hade slagits sig in i samhället och
påverkade Napoleon skulle bara adeln fått den höga
militär rang Napoleon hade. Samhället hade också infört
allmän värnplikt som gjorde att armén var stor. När man
gick i krig mot Österrike så påverkade samhället han att
stiga i rang. När kriget gick dåligt gav militären mycket
och viktigt stöd för att hålla ordning på landet. Detta
påverkade Napoleon för då fick han en hög makt bland
militären och fick då stor makt inom politiken. Det franska
samhället var även trötta på riksdagen för att det
misslyckade kriget mot Österrike så folket var inte så emot
en ledare som skulle bestämma mycket för landet var väldigt
upprivet m.m. Detta stöd som folket då gav Napoleon
påverkade han genom att han även insåg att fick makt
med folkets stöd.

Denna elev använder begreppet ’samhället’ när han resonerar kring
strukturella faktorer, men tydliggör både kausalitet och samspel.
E3. Kombination av strukturella faktorer och aktörens egenskaper.
Napoleon föddes av italienska föräldrar på en ö som då
tillhörde Frankrike. Strukturen möjliggjorde det för
Napoleon att han kunde bli vad han ville, han var inte
född till att bli något. Vid ung ålder gick Napoleon med i
armén där hans karriär gick bra väldigt snabbt. I och
med att han föddes på fransk mark så kunde han gå med
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i den franska armén trots att han hade italienska
föräldrar. Den franska revolutionen gjorde också att det
fanns ett klassamhälle istället för ett ståndssamhälle. I ett
ståndssamhälle så föds man till att vara något t.ex. en
bonde, till skillnad från ett klassamhälle där man
teoretiskt sett kan bli vad man vill. Aktör och struktur
påverkar varandra på det sättet att finns inte det någon
struktur som möjliggör att det finns möjligheter så kan
aktören inte komma så långt utan är begränsad. Och på
samma sätt om det inte finns någon aktör som kan utnyttja
strukturens möjligheter. Hade Napoleon fötts 20 år
tidigare hade han inte kunnat komma till makten i och
med att den franska revolutionen aldrig inträffat.
Napoleon var väldigt smart men också risktagande, detta
gjorde honom till en stor aktör.

I denna lösning tydliggörs sambanden mellan aktören och de strukturella faktorerna genom att eleven genomför ett kontrafaktiskt resonemang. Kausaliteten stöds av innehållsliga fakta.

KATEGORISERINGENS KRITISKA ASPEKTER
Kategoriseringen av elevernas lösningar sammanställs i översikten
nedan. Det är tydligt att uppgiften är komplex, och kräver kunskaper
och förmågor av olika slag. Några kritiska aspekter förtjänar att lyftas
speciellt. För det första: att använda både aktörsinriktade och
strukturella faktorer och för det andra förklaring och utveckling av dessa
faktorer. Den lösning som utvecklar en faktor på ett relevant sätt
visar, menar jag, högre kvalitet, liksom den lösning som åtminstone
tar upp båda sortens faktorer, eftersom de efterfrågas i uppgiften. För
det tredje uttrycks kausala samband uttrycks ofta genom ordningsföljd på faktorer och händelser, och det är tänkbart att eleven ser att
det tidigare orsakade det senare i en kedja. En kritisk aspekt i kausala
resonemang blir därmed att uttala samband och tydliggöra dem, som
exempelvis kan ske med ord som ’eftersom’, ’på grund av’, ’trots att’
och liknande. Förståelse för begreppsparet aktör och struktur kan på
samma sätt urskiljas i många texter av en välvillig läsare, helt enkelt
därför att eleven tar upp faktorer av detta slag, men samspelet överlåts till läsarens tolkning, eftersom det inte tydliggörs i texten. För
det fjärde kan värderingar och jämförelser genomföras med eller utan
motivering i innehållsliga kunskaper. Den kritiska aspekten utgörs
här av skillnaden mellan att avge ett värdeomdöme och att motivera
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det i innehållsliga termer. Däremot menar jag att ett uttalat användande av terminologin aktör och struktur inte motiverar en särskild kategori, eftersom det i materialet finns lösningar, som använder terminologin, men på ett felaktigt sätt, samtidigt som andra lösningar inte
använder sig av terminologin, men i stället har tydliga kausala
resonemang och motiverade värderingar, som visar förmåga till
resonemang :
A. Resonemang utan relevanta innehållskunskaper:
A1. Inga innehållsliga kunskaper
A2. Innehållsliga kunskaper med stora faktafel
B. Enstaka faktor förs fram:
B1. Faktor om aktören
B2. Strukturell faktor
C. En strukturell faktor+ en tankegång kring aktören. Inget uttalat
samband dem emellan.
D. Flera strukturellt inriktade faktorer förs fram/utvecklas +
tankegång kring aktören.
Vissa samband uttrycks, men ofta underförstått. Relevanta
jämförelser och värderingar, som stöds av innehållsliga fakta,
kan förekomma:
D1. Aktören i fokus
D2. De strukturella faktorerna i fokus
D3. Kombination av strukturella faktorer och aktörens
egenskaper
E. Flera strukturellt inriktade faktorer förs fram/utvecklas +
tankegång kring aktören förs fram/utvecklas.
Uttalat samband dem emellan, antingen genom
resonemangets karaktär, eller genom användande av
terminologin aktör och struktur.
Relevanta jämförelser och värderingar, som stöds av
innehållsliga fakta:
E1. Aktören i fokus
E2. De strukturella faktorerna i fokus
E3. Kombination av strukturella faktorer och aktörens
egenskaper

En grupp lösningar har varit svåra att hantera, på grund av sin
avvikande form. Uppgiften är av resonerande slag och efterfrågar inga
händelseförlopp. Dock finns en grupp lösningar, där eleven valt att
berätta just viktiga händelser i Napoleons liv.
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Frankrike ville vara i makten och Napoleon ville ta över
mer land än vad han hade så det blev revolution pga. att
Napoleon tog över några land men sen blev det bara
dåliga krig för hans del han förlorade mycket och till slut
gjorde han kontinentalmotstånd så att han skulle vinna
han gjorde så att alla gick med på motblocken men till
slut gick alla emot honom han sattes på en ö och där dog
han

Denna elev uppvisar vissa kunskaper, men visar ingen förståelse för
vare sig aktörsbegreppet eller för strukturella faktorer. Jag menar att
man kan se denna och liknande lösningar som en manifestation av en
temporal uppfattning om historia. Om man har uppfattningen att
historia är händelseförlopp eller fakta, berättade i tidsföljd är det rimligt att skriva just sådana lösningar på en uppgift i historia, trots att
uppgiften efterfrågar något annat. Virta, Monte Sano samt Alexandersson och Runesson fann liknande elevtexter i sina undersökningar. En femte kritisk aspekt blir då skillnaden mellan händelser och
abstrakta strukturer.

FÖRDELNING AV PROVLÖSNINGARNA I DE SKILDA
KATEGORIERNA
Den vanligaste kategorin är C, där en aktörsinriktad och en
strukturellt inriktad faktor förs fram och sambandet mellan dem är
underförstått. Det underförstådda resonemanget karaktäriserar även
kategori D. En annan stor grupp lösningar för fram en enda sorts
faktor och återfinns alltså i kategori B. De texter, som förts till
kategori A2 behandlar inte Napoleontiden, utan diskuterar istället
situationen omkring franska revolutionen, medan lösningen i A1 inte
manifesterar några innehållsliga kunskaper. Ungefär var sjätte lösning
diskuterar både strukturella och aktörsinriktade faktorer, utvecklar
dem, stöder resonemang på innehållsliga fakta och uttrycker samband explicit, vilket utmärker kategori E:
Tabell 1. Provlösningarnas fördelning på de olika kategorierna.

118

A1

A2

B

C

D

E

Summa

1

5

15

19

11

9

60

DISKUSSION
Att den undervisande läraren har användning för en kategorisering,
som tydliggör hans/hennes elevers olika förmåga till historiskt
resonemang och deras förståelse av ett innehåll är uppenbart. Men på
vilket sätt kan andra lärare och forskare dra nytta av en analys av ett
begränsat material, som dessutom är tillkommet i en begränsad
situation? Kan den säga något om andra elevers förmågor eller ens
om dessa elevers förmågor vid ett annat tillfälle? Och hur tillförlitlig
är analysen i sig?
Det finns inget sätt att avgöra hur ’normalt’ materialet i denna
undersökning är. Att just de undersökta klasserna studerades berodde
helt enkelt på att dessa lärare och elever accepterade den tämligen
stora störning, som att ha en forskare i klassrummet under en längre
tid innebär. Texterna tillkom i en provsituation. Denna utformades
på ett sätt som, enligt författarens erfarenhet, är vanligt förekommande i gymnasieskolan med eleverna placerade en och en, utan
tillgång till lärobok eller andra hjälpmedel. Att texterna tillkommit i
en provsituation bör innebära att eleverna ansträngt sig att skriva, vad
de anser vara, bra lösningar. Å andra sidan kan det faktum att
eleverna skulle svara på ett flertal frågor innebära, att de av tidsbrist
eller trötthet inte gjort sitt bästa på just denna fråga. Det finns ingen
möjlighet att avgöra varken om studiens elever är mer eller mindre
duktiga än andra elever, eller om de lösningar som ligger till grund
för studien är bättre eller sämre än ’normalt’ för dessa elever. I
analysen undersöks de lösningar på provfrågan som just dessa elever
genomförde i just denna provsituation. Dessutom bygger analysen på
min läsning av materialet och mitt subjektiva erfarande av det. En
annan forskare skulle, teoretiskt sett, kunna göra andra läsningar och
andra tolkningar.
Innebär då detta att en kvalitativ, fenomenografiskt inriktad
analys av detta slag inte har någon bäring utanför den aktuella situationen? Jag menar att den har det. Värdet ligger i den detaljerade
analysen och tolkningen av ett material. Om man, vilket den fenomenografiska ansatsen menar, utgår från att det finns ett begränsat
sätt att erfara fenomen, så tenderar samma uppfattningar att återfinnas i flera grupper. Däremot kan en annan grupp uppvisa fler eller
färre kategorier. Eller uttryckt på annat sätt: de förmågor och
svårigheter som en grupp elever har i förhållande till en uppgift
finner man sannolikt i andra elevgrupper också. De funna kategorierna och kritiska aspekterna bidrar då till empiriskt grundad förståelse
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för problematiken förenad med att utveckla historisk kunskap och
historiska förmågor.
De tidigare undersökningar av elevtexter som gjorts har oftast
bedömt elevtexter efter fördefinierade kriterier, grundade i någon
historiedidaktisk teori. Detta förfarande har fördelen att det är lättare
för forskaren att hålla en konstant bedömning genom materialet.
Men man har istället fått problemet att det ansamlas resultat i de
lägre kategorierna, samtidigt som väldigt få texter bedöms vara av
god kvalitet. Det verkar som att de använda kriterierna är för
trubbiga vad gäller de svaga prestationerna, vilket indikerar att man
bör undersöka dessa närmre. Att närma sig materialet utan fördefinierade kategorier, på det sätt som jag gjort, gör det möjligt se
andra fenomen i det empiriska materialet, speciellt med hänseende
på de mindre utvecklade förmågorna.
I min undersökning fann jag fem kritiska aspekter, som skiljer de
mer utvecklade kategorierna från mindre komplexa lösningar:





Användning av både aktörsinriktade och strukturella
faktorer
Förklaring och utveckling av faktorer
Tydliggjort, explicit resonemang
Resonemanget stött av innehållsliga fakta

Det föreföll också vara viktigt att ha förstått


skillnaden mellan händelser och abstrakta strukturer.

I en stor del av studiens lösningar tenderade man att lista faktorer
efter varandra och överlåta till läsaren att dra slutsatser och skapa
sammanhang.
Min hypotes är att andra elever rimligtvis har samma eller liknande svårigheter när det gäller att utveckla sin grundläggande förmåga
att resonera historiskt som de undersökta eleverna och att de kritiska
aspekter jag funnit i detta material inte är specifika för just dessa
elever.
Hur kan man förstå kategoriseringen av provlösningarna i ljuset
av kunskapsteorier? Analysen visar ett samband mellan de uppvisade
innehållskunskaperna å ena sidan och den uppvisade förmågan till
historiskt resonemang å den andra. Dessa kunskaper och förmågor
följs åt i hög grad, så att den lösning som uppvisar fylliga innehållsliga kunskaper och förklarar de skilda faktorerna, också tenderar
att uttrycka, åtminstone underförstådda, relevanta samband. Den
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kunskapssyn som uttrycks i Skola för bildning har alltså
förklaringsvärde för studiens empiriska material. De olika
kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse, uttrycks alla på olika
nivåer. Däremot visar elevtexterna inte den inbördes hierarkiska
skillnad, med faktakunskaper som den lägsta nivån följt av allt mer
komplexa förmågor, som modellen ’Blooms reviderade taxonomi’
anger. Ett tänkesätt där eleverna först lär sig fakta och sedan använder
dem i allt mer komplexa strukturer har alltså inget stöd i denna
empiri. Eleverna manifesterar skilda kunskapsformer och inom varje
kunskapsform uttrycks skilda nivåer.

EN FATAL UNDER- OCH ÖVERSKATTNING?
Underskattar man svårigheterna som möter eleverna i utformningen
av ett historiskt resonemang? Utgår undervisning och historiedidaktisk forskning från att elever har utvecklat förmågor och kunskaper som de faktiskt inte har? Ställer man krav, som bygger på
orealistiska förväntningar? Ja, det verkar så. Både min och andra
undersökningar visar brister hos elever redan vad gäller ganska basala
förmågor. Därför menar jag att det är viktigt att utveckla insikter i
var svårigheterna ligger i att utveckla förmågan att resonera historiskt.
Först då kan en lärare systematiskt skapa undervisningssituationer,
som gör det möjligt för elever att utveckla sina förmågor och kunskaper från den nivå där de faktiskt är. I denna artikel har jag visat på
fem kritiska aspekter, som en lärare kan uppmärksamma och rikta
fokus mot i undervisningen, för att göra det möjligt för eleverna att
utveckla en mer komplex kunskap.
En fortsatt praktiknära forskning bör arbeta vidare med att
undersöka elevers förståelse av olika historiska innehåll och deras sätt
att resonera historiskt med olika historiska tankemodeller. Denna
forskning har potential att ge viktiga insikter, som sedan kan utgöra
basen för en systematisk och vetenskapligt grundad utveckling av
skolans historieundervisning.
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VEM ÄR JAG? EMANCIPATION OCH
HISTORIEÄMNE I ’MÅNGKULTURELLA
SKOLOR’
Vanja Lozic

HISTORISK KUNSKAP I DET MÅNGKULTURELLA
SAMHÄLLET
I politiska, utbildningsmässiga och andra sammanhang har Sverige
beskrivits som ett mångkulturellt samhälle. 1 Ulf Zander påpekar att
en historieundervisning med statsnationalistiska drag är ’mindre lämplig för efterkrigstidens Sverige, som blivit ett multietniskt samhälle på
grund av en invandring utan någon tidigare motsvarighet i landets
historia’. 2 Enligt Klas-Göran Karlsson betraktas historieämnet som
ett ämne som kan utveckla identiteter och kulturarv, som har en
emancipatorisk potential och som hjälper individen att orientera sig i
tid och rum. 3 I artikeln problematiseras begreppen mångkultur och
identitet samt betydelsen av dessa för historisk kunskap. Därtill beskriver jag hur gymnasieungdomar tolkar sina etniska identiteter
samt hur emancipation kan bedrivas inom ramen för skolämnet
historia.
Frågor som sätter sin prägel på följande diskussion är hur vi skall
tolka och förstå elevernas etniska identiteter samt vilka svårigheter
det finns med att bedriva historieförmedling i så kallade mångkulturella samhällen i allmänhet och emancipatorisk identitetspolitik
och historieförmedling i synnerhet. Jag menar att man inte kan
diskutera historieämnet och etniska identiteters betydelse för utbildningssystemet förrän man har fått en klarare bild av elevernas
egna artikuleringar och förförståelsen av identiteter och identiteters
påverkan på synen på historiedidaktiska vad- och hur frågor.

1
2
3

Lorentz 2007:78ff.
Zander 1997:110.
Karlsson 2004:27-30.
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ELEVERNAS RÖSTER
Artikeln bygger på intervjuer med 36 gymnasieungdomar från
företrädelsevis Malmö. Intervjuerna, som handlar om elevernas liv,
familjeförhållanden och reflektioner om historieämnet, gjordes under
perioden november 2004 och maj 2007. Jag besökte två kommunala
gymnasieskolor och varje klassrumsbesök inleddes med en kort
presentation av mig själv, en förenklad beskrivning av min forskning
samt en kort redogörelse för intervjuprocessen. ’Intresseanmälningsblanketterna’ delades ut och eleverna fick fylla i om de kunde tänka
sig att ställa upp på en intervju. Intervjuerna varade mellan 40
minuter och två timmar.
I undersökningen undviker jag i möjligaste mån att stereotypisera
de intervjuade genom att beskriva dem som medlemmar av en i
förväg och av forskaren definierad (etnisk) grupp. 4 I analysen är jag
intresserad av att förstå hur de intervjuade eleverna tolkar sina
identiteter och erfarenheter i allmänhet och inte hur Skolverket eller
forskarna skiljer mellan de olika skolors etniska sammansättningar
och elevernas etniska identiteter. Den övervägande majoriteten av de
intervjuade eleverna är födda i Sverige eller har bott den största delen
av sina liv i landet. Deras föräldrar har i huvudsak eftergymnasial
utbildning och är födda i Sverige, Danmark, Norge, Algeriet, Irak,
Iran, Bosnien-Hercegovina, Polen, Ryssland, etc.

MÅNGKULTURALISMENS KÄNNETECKEN
Begreppet mångkultur kan inkludera ’arbetarkulturer’ och ’kvinnooch manskulturer’, men har under senare tid ofta handlat om
etnicitet. 5 I denna artikel läggs fokus på etniska relationer. I den
politiska debatten om mångkulturella stater har man framför allt
fokuserat på distinktionen mellan universalism och erkännandets
politik (kommunitarism). 6 Dessa två synsätt på det mångkulturella
samhället och dess uppbyggnad fungerar som redskap i analysen av
intervjumaterialet. Enligt erkännandets politiks förespråkare Charles
Taylor bör olika så kallade underordnade och etnifierade grupper
erkännas så att dessa grupper kan konstruera positiva ’livsmanus’ och
4
5
6

Baumann 1996:8.
Norén 2004:7, 59.
Eriksen 2002:146.
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motverka den underordning som den påstådda marginaliseringen har
lett till.
Tesen är att vår identitet delvis formas av andras
erkännande, eller frånvaron därav, och ofta misskännande, så att en person eller en grupp av människor
kan lida verklig skada, drabbas av en verklig förvanskning, om människor eller samhället runtomkring
dem återspeglar en inskränkt eller förnedrande eller
föraktlig bild av dem. 7

Som kontrast till erkännandets politik förespråkar bland andra
Jürgen Habermas universella och individbaserade (medborgerliga) frioch rättigheter. Han menar att genom samtal och med utgångspunkt
från individuella särintressen kan samhällsmedborgare skapa konsensus kring det gemensamma bästa. Tanken är att varje enskild
individ skall ges rätten att påverka samhället så att individens egna
och samhällets gemensamma intressen kan gynnas. Detta innebär att
olika individer, inklusive marginaliserade personer, ges möjlighet att,
genom de så kallade universella fri- och rättigheterna, förändra samhällsstrukturer och skapa gynnsamma grundpremisser för samtliga
medborgare. 8
Kommunitaristerna kritiserar universalismen för att den bortser
från att de så kallade marginaliserade grupperna inte har makt att
förändra samhällsstrukturer. Normsättande grupper beskrivs som
blinda för marginaliserade gruppers behov, krav och intressen.
Företrädarna för erkännandets politik framhåller att i sökandet efter
det gemensamma bästa utgår man från ett kompromisstänkande som
i förlängningen leder till en situation där politiskt starka grupper kör
över marginaliserade grupper. 9 Samhället anses vara särartsblint och
för att motverka samhällsstrukturer som är blinda för olika gruppers
särintressen förespråkar kommunitarister en politik som har som
syfte att säkra överlevnaden av olika gruppers kollektiva särdrag och
erkänna dessa gruppers specifika behov.
De kritiker som förespråkar universalism framhåller att det inte
går att bevara/konservera kulturens/gruppens/individens egenart.
Kultur och etnicitet kan inte betraktas som något som individen bär
med sig från en generation till en annan och en plats till en annan.
Individerna skall enligt samhällssynen ges möjlighet att gemensamt
7
8
9

Taylor 1999:37.
Habermas 1999:116, 119, 122-126.
Taylor 1999:39ff; Gutmann 1999:25, 31.
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och i samförstånd med andra välja de premisser som skall vara vägledande i samhället. Universalisterna ser de så kallade västerländska
samhällen och universalistiska grundprinciper som neutrala,
opartiska och objektiva. Seyla Benhabib understryker att universalism
i själva verket ’är en form av etnocentrism’ och är således ett
normativt synsätt. 10 Joan W. Scott menar att universalism liksom
olika former av kommunitarism reproducerar patriarkala och heteronormativa värderingar och att universalism står för assimilering till
dominerande kultur, historia och politisk ideologi samt majoritetssamhällets språk. 11 Nu ska jag utifrån de båda modellerna diskutera
implementering av mångkulturalism inom det svenska skolsystemet.

DEN MÅNGKULTURELLA SKOLPOLITIKEN
Mångkulturalismen har funnits sedan 1960-talet och USA ses ofta
som mångkulturalismens vagga. De två kanske mest intressanta och
tydliga exemplen på kommunitaristisk identitetspolitik inom skolan
är den afrocentriska skolmodellen i USA och supplementary schools i
England. 12
I Sverige trädde den första så kallade invandrarpolitiken i kraft
1968. Den handlade om jämlikhetsmålen men hade fortfarande
assimilatorisk inriktning. I mitten av 1970-talet ville man på en
bredare front ge ’invandrare’ möjlighet att ’utöva och upprätthålla en
etnisk tillhörighet som skilde sig från den svenska befolkningsmajoritetens’. 13 Satsningen på hemspråksundervisning var ett sätt att
erkänna de så kallade invandrarbarnens speciella behov. 14 I och med
1975 års riksdagsbeslut slopades den tidigare assimilationspolitiken. 15
Grundskolereformen från 1980-talets början hade som syfte att
erkänna så kallad social och kulturell mångfald ’som ett villkor för
den sammanhållna gemensamma grundskolan’. 16 Eleverna skulle
bland annat ta del av andras erfarenheter samt ’pröva kamraters

10

Benhabib 2004:51, 55f.
Scott 2007:4-5, 14, citat s. 12.
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Hall 2002:399-418; Asante 1991.
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Borevi 2002:310, se även 201ff.
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Borevi 2002:314.
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argument och föreslå egna lösningar’. 17 Härmed tonades ned ’den
tidigare invandrarpolitikens ambition att främja kulturbevarande’ och
man framhöll att den så kallade svensktalande majoriteten skulle påverkas av ’invandrarbarnens’ erfarenheter. 18 År 1985 förklarade riksdagen att interkulturellt lärande skall genomsyra det svenska utbildningsväsendet.
I slutet av 1980-talet och under 1990-talet utmanades det gemensamma och sammanhållna skolsystemet av så kallade fria skolformer
med konfessionell, etnisk eller språklig profil. Forskare menar att
spänningen mellan erkännandets politik och universalismen har
sedan 1990-talet kommit till uttryck i kravet på egna friskolor för
minoriteterna å ena sidan och den svenska enhetsskolan å andra
sidan. 19 Medan universalisterna förespråkar individens eget frigörande och gemensam utbildningssystem för alla individer förespråkar kommunitaristerna kollektiv/gruppbaserad emancipation
genom vilken man hoppas kunna stärka och bejaka gruppens egna
intressen samt bevara så kallade egna etniska identiteter, kulturarv
och självkänsla. 20 Hur ser då de intervjuade på relationen mellan sina
egna etniska identiteter och föräldrarnas livshistoria och deras
födelseländers (kultur)historia?

ELEVERNAS INTRESSE FÖR FÖRÄLDRARNAS
FÖDELSELÄNDER
Samtliga elever visar ett intresse för kulturen från och historien om
föräldrarnas födelseländer. Abbas, som berättar att hans mor är
uppvuxen i en liten ort i södra Sverige och att hans far kom till
Sverige från Algeriet på 1980-talet, visar ett intresse för den nordafrikanska kulturen och för Algeriets/arabvärldens politiska historia. 21
Han menar att den rådande historieundervisningen är eurocentrisk
och att man förbiser betydelsen av andra kulturer.

17

Boman 2002:318-319.
Borevi 2002:310, Batelaan m.fl.1992: 27-28.
19
Borevi 2002:313.
20
Gerle 1999:12-13, 41-43, 55, 173.
21
Samtliga namn på de intervjuade personerna är fingerade.
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I: Vad är mest intressant för dig just i historieämnet?
Abbas: En sak som förbises helt i svensk historia eller i
Sverige när man läser historia är hela den tiden med den
arabiska historien, med kalifatet och allt. Det har
påverkat Europas historia jättemycket men det förbises
helt. Jag skrev själv ett arbete om det i nian. Det var
intressant och det är en del av min egen historia. Men
det förbises helt.

För Abbas är det viktigt att få en bekräftelse på den arabiska
kulturens storhet samt att få ökade kunskaper om området. Alma
säger att hennes intresse för historia väcks när hon får titta på TVprogram om Egypten och den egyptiska kulturen eftersom det är en
del av hennes identitet. Hon förtydligar att andra människor som
inte har en identitetsmässig anknytning till landet ’hade kanske bytt
kanal, men jag tittar’. För Abi är det mest intressanta historiska
området ’uppkomsten av perserriket’ eftersom utan dess uppkomst
’hade jag inte varit jag, jag hade inte haft denna identitet’, berättar
han.
Slutsatsen som kan dras ur intervjuerna är att ungdomarna visar
ett intresse för sina föräldrars födelseländer. För Zara har detta inneburit att hon gick på en skola vars arbetsmetoder påminner om en
kommunitaristisk skolpolitik. Under några år gick hon i en ’bosnisk
skola’ i Malmö, där en bosnisk förening bedrev undervisningen som
ägde rum på helgerna. Denna utbildning var ett komplement till den
ordinarie grundskoleutbildningen och baserades på styrdokument
och läroböcker från Bosnien-Hercegovina. Den gav Zarah viktiga
sakkunskaper om delar av bosnisk-hercegovinsk historia och kultur
samt om det bosniska språket. Den engelske pedagogikforskaren och
rektorn för en etnoreligiös friskola, Mohamed Elhaddad, förklarar att
liknande skolor kallas för supplementary schools i England och att
syftet med dem är att föra vidare föräldrarnas kulturarv till de
kommande generationerna. 22 Samira, Alma, Abi, Marta och Ewa
förklarar att modersmålsundervisningen har gett dem vissa kunskaper
om historien om och kulturen i föräldrarnas födelseländer. Dejan och
Caroline indikerar att deras intresse för exempelvis den forna Jugoslaviens och Bosnien-Hercegovinas historia har sin förklaring i deras
bosniska/jugoslaviska/ balkanska sociokulturella bakgrund.
22

Elhaddad 2009. Dessa skolor kallas också för ’Complementary’,
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Intervjuerna åskådliggör att de intervjuade önskar få kännedom
om de länder som deras föräldrar är födda i och att de relaterar sina
etniciteter till föräldrarnas födelseländer. På så sätt finner de delar av
sina etniska identiteters ursprung i föräldrarnas födelseländer. På
samma gång bör det påpekas att de inte vill ersätta den rådande
undervisningen med undervisning om föräldrarnas födelseländer. 23
Samtliga elever vars föräldrar är födda i och utanför Sverige poängterar att det är av vikt att ha kunskaper om den svenska och europeiska historien. Eleverna upplever att undervisningen bör handla
om det land man bor i och således är en del av. Studien visar att
historien om nationalstaten Sverige och Europeiska stater och USA är
en del av det som identifieras som det kulturella arvet och allmänbildningen. Likväl kan majoriteten av de intervjuades tankegångar
tolkas som ett tecken på att undervisningen inte knyter an till länder
utanför Europa.

IDENTITETERNAS INSTABILITET
Det är möjligt att beskriva ungdomarnas reflektioner som individernas behov av ett erkännande av delar av deras så kallade kulturella
arv. Men intervjuer med gymnasisterna visar också att många av dem
intervjuade vill utveckla kunskaper om flera andra historiska fält,
t.ex. sin egen lokalhistoria, nationell och europeisk historia men även
globalhistoria.
Jag vill hävda att implementering av en renodlad kommunitaristisk skolmodell försvåras eftersom ungdomarnas etniska identiteter och intressen kännetecknas av komplexitet. Det är mycket svårt
att fixera ungdomarnas identiteter på det sätt som vissa kommunitarister propagerar för. Ungdomarnas livsberättelser är ett tecken på
detta. När jag frågade Omar om hans relation till föräldrarnas
födelseland svarade han att han känner sig som ’svensk, alltså arabisktalande svensk’, att han ’utövar de båda kulturerna, skiftar’ mellan
dem och att han ’tar det bästa från de båda kulturerna’.
Omar: Jag har en relation till Irak på samma sätt som jag
har till Sverige. Jag har aldrig besökt Irak. Jag vill gärna
besöka Irak. Det känns som det är en del av mig. […]
I: Vad betyder Sverige för dig?
23
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Omar: Man kan säga att det är min identitet. Det säger
alla. Mina släktingar de ser mig som svensk och jag ser
mig också som svensk. Jag är arabisktalande svensk. Jag
kan inte säga att jag är arab för att om jag jämför mig
med en arab från Arabien då är det en stor skillnad
mellan våra kulturer och åsikter. Så man kan säga att jag
är en blandning av Arabien och Sverige. Sverige är en del
av min identitet.

Även om Omar aldrig har besökt Irak har landet en betydelsebärande
position i hans identitetskonstruktion eftersom hans föräldrar förmedlar berättelser om deras födelseländer till honom. Dessutom är
även Iran en viktig del i hans identitet. Han kallar sig även halvirakier, halviranier. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att hans
etniska identiteter är mycket komplexa. Det är sålunda problematiskt
om man i tolkningen av elevernas identiteter endast utgår från
föräldrarnas födelseland, även om eleverna ibland anser att det är
intressant att läsa om historien om föräldrarnas födelseländer. Frågan
är om det överhuvudtaget är möjligt att hitta en fast och avgränsad
(essentiell) identitet som ska erkännas, dvs. emanciperas med utgångspunkt från den kommunitaristiska synen på identiteter.
Till exempel identifieras Linda som svensk samtidigt som hon i
vissa sammanhang kan heja på norska fotbollslag och fira 17 maj,
Norges nationaldag. Då tar hon ’ledigt från skolan och skriker
”hurra!”’. Hennes etniska identiteter är inte distinkta, utan kompletterande och samverkande. Även om många elever talar om kultur och
identiteter med utgångspunkt från essentialistiska beskrivningar visar
en djupare granskning av materialet att kulturen inte är essentialistisk
utan socialt konstruerad.
Så här beskriver Ada sin tolkning av de etniska identiteterna:
Ada: Jag pratar ju persiska hemma, egentligen pratar jag
svenska med min mamma och av någon konstig
anledning persiska med min pappa. När jag var liten så
kändes det lite så där – man har ju en identitetskris, tror
jag. […] När jag gick i mellanstadiet, då ville jag inte
längre läsa [persiska], jag fattade inte vad jag skall med
det liksom. […] Men nu vill jag gärna det.
I: Varför vill du lära dig språket nu?
Ada: Antagligen för att jag är mycket mer bekväm med
att jag har föräldrar från Iran. […] Alltså man tänker inte
att man är så tudelad på något sätt. Men det är man i
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grund och botten, i och med att jag pratar persiska
hemma och jag ser inte svensk ut och jag har liksom
aldrig varit i Iran. Och om jag skulle åka till Iran skulle
de skratta eftersom jag bryter på svenska. Man hör aldrig
hemma någonstans. Man blir aldrig accepterad som den
riktige svensken, den riktige iraniern – någonstans
liksom.

Ada talar svenska med sin mor och persiska med sin far. Hon
beskriver sig själv som tudelad samtidigt som hon berättar att hon
inte blir erkänd, varken som ’svensk’ eller som ’iranier’. Aleksandra
Ålunds studier visar att dikotomin vi/de (svenskar/invandrare) är
diffus i dagens Sverige. 24 Ada kan ibland se sig själv som svensk,
ibland som ’invandrare’ och ibland som ’iranier’. På så sätt bekräftar
hennes reflektioner tesen att en individs identiteter inte skapas ’i
ensamhet utan tillsammans med andra’. 25
Ada: Det här med dubbelheten, alltså även om jag inte
kan se mig själv som helsvensk för att andra inte gör det
så märker jag att om man pratar med någon; till exempel
när jag åker bussen genom Rosengård, och i fall jag
snackar med en del killar som bott där hela sitt liv och de
har föräldrar från Irak eller var som helst och de bryter
eller något så där; så när jag pratar med dem så känner
jag mig väldigt, väldigt svensk. […] Man känner sig
väldigt konstig då man är fullt medveten att man inte ser
svensk ut, men när man pratar med dem så känner man
sig väldigt svensk. Då får man en konstig bild av sig själv.
[…] Så det beror på vem man pratar med.

Adas berättelse om resan genom Rosengård kan betraktas som ett
exempel på hur den materiella världen, de sociala interaktionerna, de
historiska erfarenheterna och så vidare samverkar i konstruktionen av
identiteter och att identiteterna kan skifta i olika identitetsskapande
rum.
Identiteterna konstrueras i relation till andra människor i omgivningen. Utan den andre kan identiteterna inte existera. Exempelvis påpekar Sandra att hennes svenskhet accentueras just i Rosengård
och att hon skulle känna sig utstött där. I Adas fall bidrar mötet med
ungdomar i Rosengård till det som Beverley Skeggs kallar disidentitet. Med andra ord frånsäger sig Ada en viss identitet (i det här
24
25
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fallet invandraridentitet) i en given situation, trots att hon tidigare i
intervjun beskrev sig själv som invandrare. Att disidentifiera sig med
någon de två eleverna betraktar som ’invandrare’ innebär att de
implicit säger ’sådan är inte jag’, ’till dem hör jag inte’. 26 Därmed går
det att hävda att identiteterna kan omförhandlas eftersom de är situationsbundna. 27 Adas upplevelser eller tolkningar av sina egna identiteter verkar vara svåra att förena med det som vissa benämner som
den kommunitaristiska modellens essentialistiska syn på etniska identiteter.
Anthony Appiah menar att det inte går att tala ’om verkliga jag’
(individens eget essentiella identitet) och därför är begreppet identitet
svårt eftersom det knyter an till en filosofi om jaget ’som finns begravt där inne, det jag som man måste gräva fram och uttrycka’, det
vill säga de identiteter som kommunitaristerna vill skall erkännas/
emanciperas. 28 Se till exempel hur Linda tolkar sina identiteter och
hur hennes stöd för de norska och svenska idrottslagen kan skifta i
olika sammanhang.
Linda: Jag har ju växt upp i Sverige. Jag förstår ju norska.
Men jag har alltid i de flesta frågor känt mig svensk. Det
är ju mer i sportsammanhang som jag känner mig norsk;
för att annars skulle jag bli utslängd ur hemmet, tror jag.
Ha, ha. Min mamma är mycket patriotisk när det gäller
sport.
I: Om Norge och Sverige spelar och du är med dina
vänner, vem hejar du på då?
Linda: Om jag är i Norge så stödjer jag Sverige och om
jag är i Sverige så stödjer jag Norge.
I: Varför det?
Linda: Man måste stödja de andra, grannarna. Om man
är i Sverige så stödjer alla Sverige, så man måste stödja
grannen – ja, man känner sig lite mer patriotisk på andra
hållet.

Istället för en fast identitet skiftar Lindas identiteter i idrottsliga
och andra sammanhang. Skiftena beror på sociala och rumsliga
26

Skeggs 1999:119.
Eriksen 2002:164.
28
Appiah 1995:144.
27

133

(geografiska) sammanhang. Sålunda blir hennes identitet svår att
fixera utan att utöva symboliskt våld (utan att misskänna hennes
andra identitetsformer). 29
Tidigare forskning visar att ’[g]ränsöverskridande och kulturell
sammansmältning karakteriserar Sverige, liksom andra europeiska
mångkulturella samhällen’. 30 Gerd Baumann framhåller att kulturbegreppet ofta används för att beskriva idén om ’arvets’ oföränderlighet. Men enligt honom är kulturen/identiteten ett flytande och situationsbundet fenomen som förändras kontinuerligt. 31 I linje med
detta kan det tillfogas att Ewa ställer frågan ’Vad är man? Vadå, är jag
svensk eller polsk?’ och Marta förklarar att hon känner sig inte ’bara
svensk eller bara polsk utan både och’.
Den postkoloniale teoretikern Homi Bhabha kallar liknande
identiteter för hybrida:
This ’part’ culture, this partial culture, is the contaminated yet connective tissue between cultures – at once
the impossibility of culture’s containnedness and boundary between. It is indeed something like culture’s ’in
between’, baffling both alike and different. […] Hybrid
agencies find their voice in a dialectic that does not seek
cultural supremacy or sovereignty. They deploy the
partial culture from which they emerge to construct
visions of community, and versions of historic memory,
that give narrative form to the minority positions they
occupy; the outside of the inside: the part in the whole. 32

Cultural Studies-teoretikern Lawrence Grossberg ser i likhet med
Bhabha, identiteterna som gränsöverskridande och situationsbundna
och förklarar att hybriditet handlar om ’the ”border-crossing”,
making an image of between-ness’. 33
I vårt fall är det en fråga om gränsområdet mellan det som anses
vara etniskt svenskt å ena sidan och som påstås vara föräldrarnas
kultur och ’historiskt ursprung’ å andra sidan. Dessa subjekt definieras följaktligen utifrån sin unika rumsliga placering som är i mellanposition genom att de på samma gång varken är det ena eller det
andra, eller kanske rättare sagt: de är både det ena och det andra. I de
29
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så kallade mångkulturella miljöerna, där människor blandas över
etniska och nationella gränser, där ungdomarnas föräldrar kommer
från hela världen och där det svenska och andra språk är viktiga förenande och kulturformande faktorer, är det svårt att tydligt särskilja
olika ’etniska grupper’ och deras kulturhistoriska erfarenheter.

ETNISKA DIKOTOMISERINGSPROCESSER – ATT FIXERA ETT
SUBJEKT
Det ovan sagda innebär inte att det inte förekommer försök till
fixering av etniska identiteter med utgångspunkt från synen att
identitet är en historisk produkt som har ett ursprung som kan härledas till biologiska föräldrars och släktens födelseland och ’kultur’.
Så här beskriver Jala erkännandet av invandrarskapet och misskännandet (för att använda Taylors termer) av den svenska identiteten:
Jala: Det enda som kom upp när det gäller invandrare så
var det att de bryter, kan inte språket och man är andra,
tredje, fjärde generations invandrare. Man är aldrig
svensk.

Jalas reflektion kan jämföras med den retoriska frågan som Thomas
Hylland Eriksen ställer, nämligen ’how many generations should one
feel compelled to go back in order to find a starting point of one’s
present ethnic identity?’ 34 Identitetsskapandeprocesser kräver att
omgivningen och individen (om)tolkar individens egen historia och
grupptillhörighet samt att familjens och den etniska/nationella
gruppens genealogi artikuleras. I exemplet ovan kan en individ identifieras som fjärde generationens invandrare och Jala hävdar att ’Man
är aldrig svensk’.
Definitionen av kategorin invandrare bidrar till att man inringar
kategorin etnisk svensk och tvärtom. Etniskbaserade stämplingsprocesserna som eleverna beskriver upprättar och naturaliserar
specifika historiska relationer och normativa definitioner av etnicitet.
Samtidigt beskriver de de sätt varigenom olika människor i omgivningen (t.ex. lärare och föräldrar) söker en individs ’kulturella
ursprung’ och grupptillhörighet med utgångspunkt från föräldrarnas

34
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och släktens födelseland och föreställningarna om landets kultur och
historia.

BENÄMNANDET – ETT SÄTT ATT SKAPA UTANFÖRSKAP
OCH INNANFÖRSKAP?
Studien visar att andras tolkningar av oss själva samt deras syn på oss
och ’vår historia’ och tanken om tillhörighet bidrar till konstruktionen av våra självbilder och därigenom våra identiteter. Identitetsskapandet är bland annat en process varigenom människor benämns
och benämner sig själva. Varje gång vi bemöter/benämner en annan
individ/elev utövar vi makt i det avseendet att vi på ett diskursivt
plan lägger fram en matris inom vilken den person som vi bemöter
och benämner får röra sig.
Maktutövningen och subjektpositioneringen går att finna i Abbas
beskrivning av misskännandet av hans svenska identitet. Han påpekar att det syns att han ’inte är svensk så folk kommer aldrig att se
[honom] som svensk’. Detta implicerar att han blir rasifierad, alltså
kategoriserad utifrån föreställningar om ras och en av sina föräldrars
födelseland och livshistoria. Det intressanta är att Abbas definierar
sin mor som svenska, att han bor i ett så kallat medelklassområde i
centrala Malmö (där över 60 % av befolkningen har eftergymnasial
utbildning), 35 pratar svenska hemma och beskrivs av svenskläraren
som en av de mest begåvade uppsatsförfattarna i klassen vars dröm är
att bli romanförfattare. Icke desto mindre artikulerar han sin så
kallade invandraridentitet genom en mycket utpräglad brytning och
genom att han väljer att träna fotboll i en fotbollsklubb som
grundades av några så kallade arbetskraftsinvandrare på 1960-talet. 36
Han anser att denna klubb spelar en mycket mer teknisk och roligare
fotboll än andra klubbar som associeras med en så kallad svensk
spelstil. Genom sin så kallade brytning och accentuering av en viss
spelstil, som avviker från den som anses vara dominerande i så
kallade svenska klubbar, uttrycker (så att säga skyltar, framför, spelar
upp) han en viss identitetsform i det offentliga rummet. Här går det
att tala om performativa akter genom vilka han visar upp sin
identitet på den offentliga arenan. Vad innebär det då att man tolkar
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elevens identiteter med utgångspunkt i släktens och föräldrarnas livshistoria och deras så kallade etnogeografiska ursprung samt hudfärg?
Det faktum att flera intervjuade elever benämns som svenskar
men mycket ofta även som icke-svenskar innebär att individernas subjekt formas i en viss riktning. Ett konkret exempel på interpellation
(benämningen) är lärarnas tolkning och benämning av Adas etniska
identiteter. 37
Ada: Så det tillsammans med att läraren försökte pracka
på oss allt det där nationalistiska och frågade: ’Vilka är
ditt hemlands grannländer?’ Då sade jag: ’Det är Norge,
Finland, Danmark!’ Och så sade hon, nej det är ju inte
alls det, det är ju Irak och så. Så sade jag igen: ’Nej det är
Norge, Finland, Danmark!’ Och vi stod där och
diskuterade sådana saker och hon försökte alltid säga:
’Nej, det är ditt land, Iran, det är klart att det är ditt
land’. Jag menar, jag har ju aldrig varit där och jag
kommer inte att åka dit heller. […] Så jag slutade på
grund av det.

Exemplet visar hur Ada formas diskursivt i en social miljö, i en
situation där modersmålsläraren markerar gränsen för hennes etnokulturella och historiska arv och identiteter. Det går att hävda att
identitetsmässiga sammansmältningar och gränsöverskridande identiteter förbises av Adas modersmålslärare. Det är påtagligt att Ada upplever att hon fråntas rätten att placera sig själv i ett visst sociokulturellt fält. Istället är det föräldrarnas ursprung som dikterar/
bestämmer Adas plats i det sociala fältet, i alla fall om man skall tro
Adas syn på sin lärares åsikt. Den direkta följden av dessa processer är
att Ada måste kämpa för att bli accepterad som så kallad svensk. Adas
missnöje med lärarens ’nationalistiska’ bemötande ledde till att hon
hoppade av modersmålsundervisningen.
Men Judith Butler menar att ’[e]xceeding is not escaping, and the
subject exceeds precisely that to which it is bound’. 38 Även om
Butlers ord kan uppfattas som alltför strukturalistiska är det ingen
tvekan att de ovan beskrivna interpellationsprocesserna kan bidra till
upplevelsen av att den svenska identiteten misskänns och invandraridentiteten erkänns. I exemplet ovan bemöts Ada som en individ vars
37
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så kallade etnokulturella och genealogiska kärna ligger i Iran och inte i
Sverige. Modersmålslärarens bemötande av Ada kan tolkas som ett
uttryck för både erkännandets och misskännandets politik. Jag menar
att erkännandet av en identitet (exempelvis genom modersmålsundervisning och etnoreligiösa friskolor) i själva verket kan leda till
misskännandet av andra identiteter. Paradoxalt nog är det just misskännandeprocessen som kommunitaristerna har tillskrivit den universalistiska tolkningen av identiteter och samhällsstrukturer.
Enligt Ada hade en annan lärare, en grundskolelärare, svårt att
förstå varför Ada behärskade det svenska språket så bra. Mirzet
Tusunovic menar att lärare generellt sett har ’låga förväntningar på
elever med utländsk bakgrund’. 39
Ada: När jag kom och hade mitt första utvecklingssamtal, var det första som läraren sa till min mamma:
’Oj, hon pratar väldigt bra svenska!’ [Överdriven
intonation och tydlighet, imiterar läraren]. Så tänkte jag:
Varför skulle jag inte göra det!? Jag är ju född här! De sa
att de var förvånade att jag klarade böcker mycket
snabbare än alla de andra barnen. De var ju 7-8 böcker
efter mig. […] Hon var så förvånad att jag hade klarat av
det, sån vanlig förvåning som man kanske har som lärare,
men sen var det någonting till också. Det var ju svenska
böcker, liksom, och det blev: ’Varför klarar du detta men
inte våra svenska elever?’ Lite så där. Så att man kände av
det då.

Adas skildring av lärarens syn på hennes etniska bakgrund och
hennes kunskaper i det svenska språket tyder på att läraren betraktar
kultur som någonting oföränderligt och essentiellt och att hon bidrar
till att Ada upplever sig själv som annorlunda. Lärarens syn på
språket (som den skildras i Adas berättelse) är ett viktigt element i
den så kallade essentialistiska synen på kultur och etnisk identitet.
Kerstin von Brömssen har kunnat visa att många elever uppfattar att
’det är ju i skolan man lär sig att man är invandrare’. 40
Den subjektiva upplevelsen av misskännandet, de sätt varigenom
individen uppträder (och som uppfattas som avvikande/normalt)
samt omgivningens (även lärarnas och kompisarnas) interpellationer
och individens eget sätt att beskriva världen på är i själva verket ett
resultat av samma processer varigenom man skapar en så kallad
39
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invandrare, icke-svensk, iranier, svensk eller utmärkande utlänning.
Ada som andra generationens ’invandrare’ eller ’iranier’ existerar inte
förrän hon bemöts som ett invandrarobjekt/-subjekt.
Intervjun med Ewa är ytterligare ett exempel på differentiering.
Hon berättar att på historielektionerna fick de i uppgift att med
utgångspunkt från gamla förteckningar över elever avgöra förändringen av den etniska sammansättningen på deras skola. Syftet var att
uppmärksamma ökad etnisk mångfald i Malmö och Sverige i allmänhet och skolan i synnerhet och således skriva in den i skolans egen
historieskrivning.
Ewa: Vi skulle mest sitta och räkna. Vi fick böcker med
namn, alltså gamla skolkataloger men utan foton, och
sen skulle man räkna vem som var utländsk. Vem som
var tjej och [vem som var kille].

Här förväntas eleverna att på basis av individernas namn kunna
avgöra om de är svenskar eller utlänningar. Ewas beskrivning av
undervisningen i mitten av 2000-talet visar hur lärarens försök att ge
en röst åt marginaliserade grupper och skriva in dem i lokalhistorisk
kontext paradoxalt nog reproducerar dikotomin svensk/invandrare
och tränar elever att med utgångspunkt från personnamn skilja åt
eleverna.
Kontentan av diskussionen ovan är att identiteterna inte finns a
priori. Med andra ord finns inte ett subjekt förrän sociala relationer
har etablerats. Detta i sig implicerar att elevernas identiteter är produkter av processer som även lärare och historiker deltar i. Ett exempel på en identitetsskapande handling är när Jala hävdar att hon ’talar
språket’, ’har kommit in i systemet’ men att hon inte får ’de här
vibbarna’ (alltså mottagande, bemötande, benämnande) från andra i
omgivningen. Detta leder mig till slutsatsen att Jala inte erkänns som
ett etniskt svenskt subjekt.

HISTORIEFÖRMEDLING I DET MÅNGKULTURELLA
SAMHÄLLET – AVSLUTANDE DISKUSSION
I denna artikel har jag visat att på frågan vad de skulle vilja läsa mer
om eller vilken historisk period de föredrar svarade majoriteten av
eleverna, vars föräldrar är födda utanför Sverige, att de är intresserade
av att fördjupa sig i historien om föräldrarnas födelseländer och att
historieundervisningen bör i mindre utsträckning vara eurocentriskt.
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På detta sätt visar de hur betydelsefulla deras föräldrars nationella/
kulturella/etniska identiteter är för deras syn på historisk kunskap i
allmänhet och historieämnet i synnerhet men också för deras egna
identiteter. Det går att hävda att några av dem önskar få sina föräldrars födelseländers historia inskrivna (erkända) i historieundervisningen. Därmed ställer de krav på omvärdering av enligt dem
gällande synen på historisk kunskap i skolan.
Med utgångspunkt från elevernas reflektioner gällande historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle har tre möjliga förslag till
individualisering på basis av etniska identiteter utkristalliserats. För
det första skulle man kunna låta eleverna specialisera sig inom ett
visst område genom individuella arbetsuppgifter. Denna form av
historieförmedling kan kallas additions- eller tilläggshistoria och
syftar till att uppmärksamma åsidosatta former av historiska tolkningar och marginaliserade subjekt. Denna historia läses vid sidan av
den så kallade allmänna eller generella historien. För det andra kan
stora så kallade invandrargruppers historia skrivas in i den historia
som definieras som generell och som läses av samtliga elever. Flera
elever har påpekat att om en historia är viktig för en person borde
den vara av intresse för dess klasskamrater. De har också framfört att
kunskaper om olika individers, gruppers och länders historia ökar
förståelsen för andra människors situationer. På så sätt utvecklas den
så kallade interkulturella kompetensen. För det tredje har några få
elever angett att en individualisering av historieämnet på basis av
elevers etniska tillhörigheter kan göras inom den så kallade privata
sfären eller som en del av modersmålsundervisningen.
Men detta är bara en liten del av ungdomarnas reflektioner.
Analysen visar att en kommunitaristisk syn på etniska identiteter kan
betraktas som problematisk eftersom flera gymnasisters identiteter
kännetecknas av ’hybriditet’ (identitetsformer som inte går att fixera/
erkänna/frigöra på ett sätt som kommunitaristerna försöker göra).
Identiteterna är istället både historiska och situationsbundna
formationer som förändras över tid och rum. Undersökningen visar
att de etniska interpellationsprocesserna samt dikotomin ’svensk’/
’invandrare’ förstärker skillnader och bidrar till segregeringstendenser.
Ansatserna som syftar till att erkänna ett visst subjekt bidrar till ett
misskännande av individens andra identiteter. Dessa processer leder
till en dikotomisering av olika samhällssfärer och en känsla av innanförskap/utanförskap samt till en upplevelse av att det kan vara svårt
att bli accepterad som ’etnisk svensk’. Sålunda handlar identitetsformering och identitetspolitik om maktrelationer. Butler låter oss

140

förstå att ’[n]o individual becomes a subject without first becoming
subjected or undergoing ”subjectivation”’. 41
Många gånger påverkas även elevernas identiteter och syn på
relevant historiekunskap av resor över nationsgränsen. Enligt Thomas
Hylland Eriksen är etniska gränsdragningar i grunden sociala och
inte territoriella. 42 Han har rätt i att etniska identiteter är sociala
konstruktioner men jag vill hävda att även territoriella gränsdragningar är kognitiva och diskursiva konstruktioner som påverkar
människors identiteter. Till exempel påpekar flera elever att när de
åker till sina föräldrars födelseländer tilltalas de av släktingarna bland
annat som svenskar, medan de inom Sveriges nationsgränser identifieras som svenskar, invandrare och/eller med utgångspunkt från sina
föräldrars födelseländer. Stick i stäv med dessa flytande identiteter
strävar kommunitarismens förespråkare efter en identitetspolitik som
skapar/ reproducerar/definierar/fixerar subjektpositioner genom att
sätta gränser för subjektens möjligheter och dess historiska och kulturella ursprung.
Men går det att hävda att den universalistiska modellen är
lösningen på problemet? Flera elevers svar under intervjun går att
tolka som en kritik av universalismens oförmåga att erkänna vissa
kulturhistoriska och geopolitiska områden. Majoriteten anger att den
rådande undervisningen är eurocentrisk och att den försummar
andra geopolitiska områden och kulturer. Av de 36 intervjuade
eleverna kritiserar 20 explicit historieämnets alltför snäva geopolitiska
fokusområde. Det dominerande mönstret är att gymnasisterna betraktar ämnet som eurocentriskt, men också att de beskriver det som
ett ämne som är kronologiskt uppbyggt. Det är intressant att ämnet i
stora drag inte beskrivs som Sverigecentrerat utan snarare som Europacentrerat. Med en eurocentrisk syn på historia syftar man på det så
kallade Västeuropa och på USA. En utvidgning av historieämnets
geopolitiska horisont ses som en möjlig lösning på problemet.
En trolig förklaring till detta är att flera elever ser olika asiatiska
länders (framförallt Kinas) potentiella ekonomiska expansion som en
viktig anledning till att se sig omkring och utveckla kunskaper om
omvärlden. Den globala ekonomin och mediernas syn på omvärlden
är därmed en möjlig förklaring till det ökade intresset för andra delar
av världen. Dessutom har majoriteten av eleverna för avsikt att resa
och/eller studera utomlands efter studenten. Många elever har också
41
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regelbundet besökt sina föräldrars födelseländer samt påverkats av
föräldrarnas och de utländska mediernas syn på omvärlden.
Vidare påpekar Joan W. Scott (utan att för den delen ansluta sig
till den kommunitaristiska linjen) att den universalistiska modellen,
såsom den ser ut idag, grundas på en politisk modell som tvingar
fram vissa tillvägagångssätt samt underminerar betydelsen av vissa
subjekt för att följaktligen lyfta fram andra på bekostnad av just de
marginaliserade grupperna. Därmed leder universalismen till att vissa
kategorier uppfattas som naturliga (universellt giltiga) medan andra
diskvalificeras från den föreställda gemenskapen. 43 Detta har kunnat
observeras i flera ungdomars reflektioner om vem som räknas som
‘svensk’ och vems historieskrivning anses vara en essentiell del av den
historiska metaberättelsen (den normerande historiska kunskapen)
som sätter sin prägel på historieläroböcker och historieförmedling. 44
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GOD PATRIOT ELLER SANN KOSMOPOLIT?
OM KULTURELL IDENTITET, KULTURARV OCH
INTERKULTURELLT PERSPEKTIV INOM HISTORIEÄMNET I
DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN
Jonas von Nolting

INLEDNING
I sin skolpolitiska programförklaring kräver Sverigedemokraterna att:
’I vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för
vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan’. 1 Samtidigt
har en ny kursplan i historia börjat gälla där formuleringar med
kulturarv i allmänhet och ett svenskt kulturarv i synnerhet är helt
bortrensade; att jämföra med den föregående kursplanen där de hade
en framskjuten position. Vad har historieundervisningen egentligen
för roll när det gäller att överföra ett kulturarv och skapa en kulturell
identitet eller ge ett interkulturellt perspektiv?
Inom det historiedidaktiska fältet i Sverige kan man de senaste
åren se ett ökat intresse för frågor som berör identitet, identitetsskapande och mångkulturalism. 2 Att historiedidaktiken intresserar
sig för identitetsfrågor är förvisso inget nytt. Redan i Nietzsches
historie-didaktiska pionjärverk Om historiens nytta och skada. En
otidsenlig betraktelse betonas historieförmedlingens roll i skapandet av
nationell gemenskap och goda patrioter. 3 En tradition som även
Södring Jensen bygger vidare på i sin idealtyp ’klassisk historieundervisning’ från sitt inom nordisk historiedidaktik inflytelserika
verk Historieundervisningsteori. Enligt Södring Jensen är kärnan i
denna undervisningstyp ett gemensamt ideal som avspeglar ett folks
eller en kulturs självförståelse. 4 Den klassiska historieundervisningen
1
2

3
4

Sverigedemokraterna 2010:5.
T.ex. Kenneth Nordgrens (Nordgren 2006 ) och Vanja Lozics (Lozic
2010) avhandlingar som bägge fokuserar på historiens och
historieundervisningens roll i Sverige som ett mångkulturellt land.
Nietzsche 1998 (orginalutgåvan 1874).
Södring Jensen 1978:67-78.
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avfärdas ibland som överspelad och otidsenlig, men den här artikeln
problematiserar både en sådan uppfattning, och vad som egentligen
är ett folk och en kultur inom historieundervisningen.
Artikeln, som bygger på en kommande licentiatavhandling, utgår
från skrivelser i den svenska grundskolans styrdokument, framförallt
för historieämnet, som anknyter till kulturell identitet, kulturarv och
interkulturellt perspektiv. Dessa begrepp fick stort genomslag i styrdokumenten vid mitten av 90-talet och artikeln följer begreppen från
de första politiska direktiven i början av 90-talet till den nya läroplanen som började gälla från och med höstterminen 2011 (Lgr 11).
Målsättningen är att artikeln skall bidra med kunskaper om vilka
intentioner som styr historieundervisningen när det gäller kulturell
identitet, kulturarv och interkulturellt perspektiv. Dessutom att den
visar hur intentionerna och dess uttryck omformas av olika aktörer
och i olika kontexter. Det empiriska material som ligger till grund för
artikeln är material från skolverket, från utredningar och från den
politiska processen.

NYCKELBEGREPPEN
Innan presentationen och analysen av det empiriska materialet förs
en teoretisk diskussion kring de tre nyckelbegreppen, vilken också är
utgångspunkt för analysen av empirin.

Kultur
Kultur är ett begrepp med enorm bredd. Relevant i detta sammanhang är en antropologisk användning av begreppet. Den innefattar i
sin vidaste form i princip all mänsklig aktivitet; t.ex. beteendemönster, seder, religion, politisk organisation, lagar, normer och
moral, men också institutioner och materiella skapelser. Ett antropologiskt kulturbegrepp utgår från att kultur är en kollektiv företeelse. 5
I en mer allmänfilosofisk betraktelse över kultur som fenomen menar
sociologen Zygmunt Bauman att kultur framförallt är ett meningsskapande ordningssystem för en självdefinierad gemenskap. Enligt
detta synsätt uppfattas världen utifrån den egna kulturens kodsystem,
och främmande kodsystem (andra kulturer) blir därmed hotfulla då
5

T.ex. menar evolutionspsykologen Henry Plotkin att kultur uppstår i
samspel mellan människor, inte hos individer var för sig. Plotkin 1997
kap 6, speciellt 244-251.
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de riskerar att skapa osäkerhet och rubba meningen och ordningen i
det egna systemet. 6
En debatt inom kulturvetenskapen är i vilken grad kultur är
föränderlig. Förenklat finns det tre olika ståndpunkter. En essentialistisk syn som innebär att det som ses som en egen kulturell grupp har
vissa specifika kulturella karaktäristika som är mycket trögföränderliga och i princip omöjliga för enskilda individer i gruppen
att förändra. Enligt en sådan syn är varje individ som är fostrad i en
viss kultur mer eller mindre ständigt påverkad, och bärare, av denna.
Mot en sådan uppfattning vänder sig konstruktivister som menar att
en grupp visserligen i en fryst tidpunkt har en viss kultur men att
denna är socialt konstruerad och stadd i ständig omvandling och förändring så att individerna i gruppen ändras i samma takt. Kulturen
är då mer dynamisk och de enskilda individerna är inte lika fast i
bestämda kulturella roller. Den tredje uppfattningen – hybridiseringsperspektivet är också konstruktivistiskt men går ett steg längre och
vänder sig helt mot en uppdelning i olika kulturer. Den menar att
istället för att fokusera på skillnader är det de interkulturella processerna som bör stå i centrum. Enligt ett sådant synsätt lever alla
människor i olika hybrider eller kreoliseringar av kulturyttringar som
hela tiden förändras och omkonstrueras. På individnivå innebär det i
princip att det finns tillgång till en oändlig mix av olika kulturer där
individen själv har ett stort utrymme att skapa sin egen kulturella
identitet. 7

Kulturell identitet
För att förstå begreppet kulturell identitet behöver även identitetsbegreppet utredas. En åsikt som har vunnit mark de senaste åren gör
gällande att själva ordet identitet har en essentialistisk konnotation
och förespråkar istället ord som identifikation eller subjektspositionering vilka anses stå för en mer socialkonstruktivistisk syn. 8
Utifrån en konstruktivistisk syn är identitet relationell och situationell, vilket innebär att den får ett innehåll endast i relation till andra
och ytterst bestäms av i vilken situation identiteten prövas. 9 Både
individer och kollektiv antar olika identiteter beroende på kontext
6
7

8
9

Bauman 1990:175-197.
Inspirerat av Eklund 2003:74-78 och flera verk av Thomas Hylland
Eriksen, t.ex. 1999:31-32, 63.
T.ex. Lozic 2010:46; Skeggs 1999.
Hall 1996:2-6.
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och vilken motidentitet de speglar sig i – de har alltså inte en, utan
multipla identiteter. Kulturell identitet uppfattas i första hand som
kollektiv, 10 och Thomas Hylland Eriksen menar att det är medlemmarna i en grupp som, genom att anse att andra grupper av människor är kulturellt annorlunda än dem själva, skapar den egna
kollektiva identiteten. 11
Hylland Eriksen ser en tydlig koppling mellan kulturell identitet
och etnicitet och betonar i detta sammanhang historiens viktiga
roll. 12 Han menar att en etnisk identitet för att nå framgång måste ha
en gemensam historia, och att synen på denna i hög grad styrs av
gruppens behov i samtiden. 13 Han gör också en iakttagelse att det
postmoderna samhället utmärks av en alltmer problematisk, flytande
och oklar kulturell identitet, men att detta även har skapat en
motreaktion i form av en renässans för olika typer av essentialistiska
anspråk. 14 Hylland Eriksen menar att för en essentialistisk syn på
kulturell identitet är det geografiska rummet centralt – att alla
folkslag knyter sin identitet till en speciell geografisk plats. Ibland en
plats vars gränser äger giltighet i nutiden, men det är även vanligt att
platsen kopplas ihop med en historisk ursprungsmyt: 15 ’Utan ett
kollektivt förflutet finns ingen kollektiv nutid och framtid.’ 16 I detta
sammanhang betonar han utbildningssystemets betydelse:
På detta sätt kan massutbildning vara ett effektivt hjälpmedel för att upprätthålla standardiserande kulturella
reifikationer som är avgörande för att legitimera etniska
identiteter. Massproducerade framställningar av ’vårt
folk’ eller ’vår kultur’ är viktiga redskap i utformningen
av en etnisk identitet som förmodas bygga på en historisk kontinuitet. 17

10

En uppdelning i kollektiv/individuell identitet är emellertid inte självklar
och går att problematisera – en sådan diskussion förs dock inte i detta
sammanhang.
11
Eriksen 1996:53-54.
12
En uppfattning som delas av många historiedidaktiker, och uttrycks
kärnfullt i t.ex. Zander 2004:82-114.
13
Eriksen 1999:89-99.
14
Eriksen 1996:82.
15
Eriksen 1996:80.
16
Eriksen 2004:120.
17
Eriksen 2004:116.
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Kulturarv
Flera forskare kommenterar att kulturarv som begrepp under de
senaste decennierna har växt i betydelse i Sverige; både i den allmänna kulturpolitiken men även inom utbildningsväsendet och
akademin. 18 Själva begreppet kulturarv myntades under senare delen
av 1800-talet och det är också under detta sekel som en mer nutida
syn på begreppets innebörd växte fram (fenomenet i sig har äldre
anor). Hur skall då kulturarv definieras idag? En vid och allmän
förklaring är att kulturarvet är summan av det kulturstoff som överförs mellan generationerna i en viss grupp eller samhälle. Det går
också att göra en snävare definition som istället tar fasta på det
kulturstoff som skapar kontinuitet, kulturell självförståelse och
därmed en identitet. Med en sådan syn hjälper det till att förena en
kultur inåt, men också att särskilja den från andra kulturer. 19
Hylland Eriksen menar att ett kulturarv låser fast en annars föränderlig kulturell ström i tid och rum, t.ex. genom museum. På så
sätt skapas essentiella inslag i den kulturella identiteten. 20 Samma
tankegång utvecklas i en artikel av historiedidaktikern Per Eliasson
som behandlar kulturarvets betydelse i skolans tidigare styrdokument. Han menar att kulturarvet där lätt kan uppfattas som etnocentriskt då det ingår i formuleringar som till exempel ’vårt svenska’
eller ’det kulturarv som överförs från generation till generation’.
Detta är inte oproblematiskt då det kan leda till en exkluderande
känsla hos elever som inte känner att de omfattas av sådana formuleringar. Vidare påpekar Eliasson att kulturarvet i dessa styrdokument

18

T.ex. Persson 2007:28-61. Persson pekar på att olika typer av
kulturbegrepp har fått ett enormt genomslag i Lpo 94. Han kallar detta
’den kulturella vändningen i skolans styrdokument’ och har räknat till
över 50 ställen där kultur förekommer i olika former. Störst genomslag
menar han att just kulturarvsbegreppet har fått. Jämför med Eklund
2003:220-221. Hon menar att kulturarvsbegreppet gjorde storstilad
renässans i SOU 1992:94 Skola för bildning som föregick den nya
läroplanen 1994. Hon visar att begreppet är rikligt förekommande i
betänkandet och menar att kulturarvet där i första hand framstår som
svenskt, förankrat i den västerländska kulturkretsen. Även Horgby &
Lindström för fram att begreppet kulturarv har fått en mer framträdande
roll; bl.a. i politiska och akademiska sammanhang: Horgby & Lindström
2002:308.
19
Anshelm 1993:9-13.
20
Eriksen 1996:77-78.
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framstår som rumsligt bestämt och snarast som en essentiell kanon
med etnocentriska förtecken med rötter i ett äldre bildningsideal. 21

Interkulturellt perspektiv
Interkulturellt perspektiv har som begrepp inte samma tyngd som de
övriga och är inte heller lika allmänt och välanvänt. I en svensk
skolkontext har begreppet sin bakgrund i ett riksdagsbeslut från 1985
som fastslog att all undervisning skall ha ett interkulturellt perspektiv. Detta skulle bland annat syfta till att motverka fördomar och öka
förståelse och respekt för olika kulturellt betingade förhållningssätt –
både hos majoriteten och olika etniska minoriteter. 22 Prefixet inter är
nära sammanbundet med ömsesidighet, interaktion och en processinriktning. 23 I den svenska Nationalencyklopedien förklaras interkulturell med: ’avseende processer där människor med olika språk
och kulturer kommunicerar med och påverkar varandra.’ Detta
antyder en kultursyn i linje med hybriditetsperspektivet.
Närliggande begrepp är interkulturell förståelse och interkulturell
kompetens som kan förstås som den förmåga undervisningen med ett
interkulturellt perspektiv har till syfte att stärka hos eleverna. 24 Kort
beskrivet går denna förmåga ut på att kunna förstå att världen och
’verkligheten’ går att uppfatta på olika sätt av olika grupper av
människor. Dessutom att kunna leva sig in i och respektera skilda
gruppers uppfattning och upplevelser. I riksdagsbeslutet 1985 och då
detta skulle förankras i skolan kopplades begreppet helt ihop med
etniska kulturella gemenskaper vilket inte behöver vara en självklarhet. Till exempel går det att tänka sig att begreppet även skulle gå
att tillämpa på en förståelse mellan andra gemenskaper, såsom t.ex.
mellan olika generationer, klasser eller olika subkulturer.

KURSPLAN OCH LÄROPLAN I FÖRÄNDRING
För att sätta in förändringarna av läro- och kursplaner i ett sammanhang ges en kortfattad historik över denna process från slutet av 8021

Eliasson 2008:168-183.
Eklund 2003:7.
23
Eklund 2003:82-84. Jfr. Lorenz & Bergstedt 2006:16-17.
24
Interkulturell kompetens används till exempel av Kenneth Nordgren, som
i sin avhandling bland annat behandlar historieämnets uppgift att
utveckla denna hos eleverna.
22
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talet till idag. Under 80-talet skedde genom ett antal beslut en
gradvis decentralisering av grundskolan. 1989 tog riksdagen beslutet
att skolan skulle kommunaliseras, vilket genomfördes 1991. Samma
år tillsatte regeringen en läroplanskommitté med uppgift att utarbeta
en ny läroplan. 25 Nästföljande år (1992) kom utredningens huvudbetänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Dock var inte förslag
till kursplaner färdigarbetade i detta betänkande, utan de kom istället
i ett eget betänkande året därpå (SOU 1993:2). Redan i direktiven
till kommittén uttrycktes att den nya läroplanen och kursplanerna
skulle bygga på en målstyrning där angivna mål skulle styra skolans
verksamhet. Systemet skulle ge ett betydande friutrymme för enskilda
kommuner, skolor och lärare att själva bestämma vägen till målen –
både vad gäller organisation och undervisning. 26
Med utgångspunkt i dessa utredningar och därpå följande remissrunda lade regeringen fram ett förslag (prop. 1992/93:220) vilket
sedan behandlades av riksdagens utbildningsutskott, som bl.a. hade
att ta ställning till drygt hundra motioner i ärendet, och mynnade ut
i ett utskottsbetänkande (1993/94 UbU1). Riksdagen gick till beslut
i december 1993, och efter en livlig debatt med över hundra protokollförda inlägg, antogs regeringens proposition i stora drag. 27 Dock
var inte kursplanerna färdiga vid detta tillfälle; i denna läroplan var
de inte en del av själva läroplanen som tidigare, men beslutet gav
regeringen mandat att slutgiltigt fastställa dessa. I början av 1994
presenterades även de färdiga kursplanerna, och tidsplanen angav att
den nya läroplanen, Lpo 94, skulle börja gälla 1 juli 1994, medan
kursplanerna blev giltiga ett år senare – 1 juli 1995. Slutdatum för
hela processen där den nya läroplanen och de nya kursplanerna skulle
vara helt implementerade och giltiga för alla skolor var läsåret
1997/1998. Efter införandet har det skett flera revideringar. För
läroplanens del var den mest omfattande 1998 och 2000 skedde en
större översyn och revidering av kursplanerna. Denna innebar,
förutom en strukturförändring, att de redan ganska fåtaliga mer

25

Regeringsdirektiv 1991:9 och 1991:117. Då det skedde ett regeringsskifte
under året kom ett andra delvis reviderat direktiv från den nya regeringen.
26
Regeringsdirektiv 1991:9. I detta avseende stödde sig direktiven på ett
tidigare riksdagsbeslut om införandet av en målstyrd skola: 1990/91
rskr.85.
27
Riksdagens protokoll: 93/94:43. Dock hade utbildningsutskottet förordat
en del förändringar vilka också kom att bli en del av riksdagsbeslutet.
152

konkreta angivelser till ämnesinnehåll som förekommit 1994 rensades bort i princip helt och hållet. 28
Under 00-talet, speciellt under senare hälften, går det att skilja ut
ett par viktiga trender i skoldebatten. Dels började alltfler debattörer
kritisera den svenska skolan för att ha ett för svagt fokus på ämneskunskaper, 29 dels höjdes röster för en ökad kontroll och centralisering
av skolans styrning. 30 2006 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning med syfte att öka tydligheten i skolans kunskapskrav
och målstyrning. Senare samma år var det regeringsskifte och året
därpå kom utredningens betänkande (SOU 2007:28) som bland
annat betonade att kursplanerna måste göras tydligare och mer
specifikt handla om ämnet.
I slutet av 2008 kom regeringens proposition (prop. 2008/09:87)
som blev utgångspunkt för en behandling av ärendet i utbildningsutskottet som avslutade detta arbete med sitt betänkande
(2008/09:UbU9) i mars 2009. Därefter följde en riksdagsdebatt och
ett riksdagsbeslut som i stort antog de förslag som givits i propositionen. 31 Enligt tidsplanen skulle den nya läroplanen, som även
inkluderar kursplanerna, börja gälla 1 juli 2011. Skolverket fick i
uppdrag att utarbeta förslag till den nya läroplanen som sedan skulle
fastställas av regeringen. Uppdraget innebar en rad genomgripande
förändringar; t.ex. skulle konceptet ’mål att sträva mot’ tas bort och
kursplanerna skulle innehålla ett tydligt centralt innehåll. 32 I oktober
28

Skolverket var ansvariga för revideringen, men de hade inget uttalat
direktiv att rensa bort innehållsangivelser. De motiverar denna förändring
med de rekommendationer som skolutredningen SOU 1997:121 gav, och
hänvisar dessutom till ett direktiv som betonar den decentraliserade
grundidén med ett stort friutrymme för utförarna. (Från SOU
2007:28:.80)
29
T.ex. Jarl & Rönnberg 2010:94 och Elgström 2011:40 som även
framhåller skol- och utbildningsminister Jan Björklunds (2006- )
betydelse som förespråkare för en sådan åsikt.
30
T.ex. driver fackförbundet Lärarnas Riksförbund en kampanj för att åter
förstatliga huvudmannaskapet för skolan. Även Folkpartiet med
utbildningsminister Björklund är positiva till en sådan förändring.
Dessutom skedde en skärpning av den statliga kontrollen över skolor
under senare delen av 00-talet (t.ex. genom inrättandet av
Skolinspektionen).
31
Protokoll 2008/09:82; Protokoll 2008/09:83.
32
Med ett centralt innehåll menas angivelser för ett mer konkret
undervisningsstoff som i förutvarande kursplaner varit aktivt bortrensat.
Detta föreslogs först av SOU 2007:28, och betonades sedan i
propositionen (prop. 2008/09:87).
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2010 presenterade regeringen den nya läroplanen, Lgr 11, som från
och med höstterminen 2011 är i bruk ute i skolorna.

LÄROPLANEN
I de olika förarbetena till 1994 års läroplan (Lpo 94) och kursplaner
var framförallt kulturarv ett frekvent begrepp. Detta var en nyhet
gentemot då gällande läroplan (Lgr 80) där kulturarv hade en undanskymd roll och t.ex. inte alls förekom i läroplanens övergripande
mål. 33 Kulturell identitet och interkulturellt perspektiv uttrycktes
ytterst sällan ordagrant i förarbetena till Lpo 94, men i flera avsnitt
behandlades innebörden i dessa begrepp – dock formulerat med
andra ord. För att illustrera tyngden i framförallt kulturarvsbegreppet
citeras ett avsnitt ur det regeringsdirektiv som läroplanskommittén
fick inför starten på sitt arbete 1991:
Mot bakgrund av vad jag [skolminister Göran Persson]
tidigare har anfört om behovet av en översyn av dagens
läroplaner vill jag ange några kunskapsområden som jag
anser bör ägnas särskild uppmärksamhet i kommitténs
arbete.
Grundläggande frågor kring kulturarv [min
kursivering – på samtliga ställen] och kulturförändring i
vid mening måste uppmärksammas. Kunskaper om det
svenska kulturarvet, vår historia och vårt språk, liksom
förståelse och respekt för andra folks och nationaliteters
kulturarv bör genomsyra utbildningen. En fast förankring i det egna kulturarvet skapar goda förutsättningar att
förstå både det egna samhället, den kulturella mångfalden som finns i Sverige och främmande kulturer. 34

Först och främst är det viktigt att inse vilken stor betydelse kulturarvet har redan i direktivet till utredningen. Sedan är det intressant
att notera att redan här framträder en tendens som senare blir tydlig
även i kursplanen för historia – nämligen en spänning mellan ett mer
etnocentriskt syfte som betonar det egna kulturarvet och en mer
empatisk ambition att förstå och respektera andra alternativa kulturarv (som anknyter till begreppet interkulturellt perspektiv). Dock
görs ett försök att länka samman de båda perspektiven genom att det
uttrycks en förhoppning att en fast förankring i det egna kulturarvet
33
34

Lgr 80:13-19.
SOU 1992:94, Bilaga 1:324.
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även skall öka förståelsen för främmande kulturer. Kulturer och
kulturarv i detta sammanhang definieras utifrån olika folk och
nationaliteter som framställs som tydligt avskilda från varandra.
Detta avslöjar ett tydligt ’vi och de- tänkande’ – t.ex. sista meningen
som uttrycker ’det egna kulturarvet’ i motsats till ’främmande kulturer’. Uttryck som ’det svenska kulturarvet’, ’vår historia’, ’det egna
kulturarvet’ är inte bara etnocentriska utan antyder även en
essentialistisk hållning till kulturarvsbegreppet.
Läroplanskommitténs huvudbetänkande (SOU 1992:94) som
kom drygt ett och ett halvt år efter det första direktivet innehåller ett
utarbetat förslag till ny läroplan, men inte till färdiga kursplaner. I
detta förslag framträder på nytt dubbelheten mellan en mer etnocentrisk framtoning och en ambition till att utveckla en empati för
andras villkor och värderingsgrunder. 35 Kulturarv tas upp på flera
ställen i förslaget. Här framstår det främst med etnocentriska förtecken och omnämns som svenskt, nordiskt och västerländskt. 36 I
remissrundan hade flera instanser synpunkter på en alltför etnocentrisk framtoning och framförde en önskan om ett vidare internationellt perspektiv. 37
Propositionen bygger i stora drag på kommitténs huvudbetänkande, men har även tagit hänsyn till remissyttranden och förslag från en
beredningsgrupp på utbildningsdepartementet.
Här återfinns på nytt dubbelheten mellan det etnocentriska
formulerat som ’vårt kulturarv’ eller ’det egna kulturarvet’ och en uttalad ambition till ökad förståelse för andra kulturer. 38
Efter att propositionen hade lagts fram följde ett intensivt arbete i
riksdagen där utbildningsutskottet skulle behandla frågan innan den
gick upp till debatt och omröstning i kammaren. Det var ingen
tvekan om engagemanget; det inkom mer än hundra motioner i
ärendet och det var drygt hundra inlägg i den avslutande riksdagsdebatten. Både vad gäller motionerna, arbetet i utskottet och senare i
riksdagsdebatten visade det sig snart att två frågor kom att dominera.
Dels frågan om betygssystemet och dels frågan om en formulering
kring skolans värdegrund som förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. När det gäller kulturarv, kulturell identitet och
interkulturellt perspektiv var enigheten betydligt större.
35

SOU 1992:94:147.
SOU 1992:94:149-150.
37
Prop. 1992/93:220:39, 42.
38
Prop. 1992/93:220:15.
36
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Ett intressant undantag finns dock. I en partimotion från Ny
demokrati påpekar partiet att de anser att det finns en målkonflikt i
att skolan uttalat skall värna om ett mångkulturellt samhälle och
samtidigt bygga på en värdegrund förankrad i kristen etik och västerländsk humanism, som omtalas som en del av landets kulturarv. 39 I
utbildningsutskottets betänkande formuleras utskottets officiella ståndpunkt i frågan:
Kristendomen har därför en särställning för att kunna ge
grunden till förståelse för svensk och västerländsk kultur
och samhällsutveckling. Kristen etik utgör således en del
av det nationella kulturarvet.
Enligt utskottets mening föreligger det inte någon
motsättning mellan att vara öppen för och se möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle och samtidigt värna
om och få en fast förankring i det egna kulturarvet.
Medvetenhet och kunskap om kulturarvet och en trygg
identitet är viktiga att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. 40

Detta stycke liknar i grova drag formuleringar från flera tidigare
handlingar som uttryckt samma ambition att både utveckla ett eget
kulturarv och stärka ett interkulturellt perspektiv.
Dock finns det en annan aspekt i citatet som är mycket intressant,
nämligen en koppling mellan en kristen etik, västerländsk humanism
och det svenska kulturarvet. Genom en sådan koppling dras kulturarvet in i den intensiva debatt kring skrivningen om skolans värdegrund förankrad i kristen etik och västerländsk humanism som
rasade både i utskottet och i riksdagens slutdebatt där många inlägg
också gjorde en sådan koppling.
Den springande punkten i debatten var om ordet kristen kan
förekomma i skolans värdegrund utan att inkräkta på en konfessionslös skola. Inget inlägg problematiserar västerländsk humanism
eller kulturarv som t.ex. etnocentriskt. Ett talande exempel är avslutningen på en socialdemokratisk motion som kritiserar formuleringen
med kristen etik och västerländsk humanism hårt: ’Vår uppfattning
strider inte mot den självklara insikten att det kulturarv, som i

39
40

Motion 1993/94:Ub14.
Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1.
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århundraden präglat vårt land skall ha en viktig roll i skolans
undervisning.’ 41
Övrigt av intresse från motioner, utbildningsutskottet och
debatten är flera inlägg som pläderar för att stärka det nordiska inslaget i skolan där historia tillsammans med samhällskunskap nämns
som de viktigaste ämnena. 42 Även behov av undervisning om förintelsen tas upp av flera motionärer, som då nämner historieundervisningen som främsta medel. 43 Syftet med detta anges framför allt
vara att motverka rasism och antisemitism. Överlag är det en stor
mängd skrivelser och uttalanden som tar upp vikten av tolerans och
förståelse för andra kulturer och för människor med olika bakgrund
– d.v.s. ett interkulturellt perspektiv utan att begreppet nämns
explicit.
I den färdiga läroplanen 1994 finns i det inledande avsnittet om
skolans värdegrund och uppgifter ett stycke som går att spåra tillbaka
till läroplanskommitténs direktiv och som sedan i lite olika skepnad
har dykt upp i många handlingar under processens gång. Detta visar
läroplanens dubbla hållning att samtidigt betona ett eget kulturarv
och en egen kulturell identitet med ett interkulturellt perspektiv som
utgår från ett mångkulturellt samhälle. 44
Detta stycke har även överlevt helt ordagrant in i Lgr 11. Överlag
är det förhållandevis få förändringar i de allmänna delarna av Lgr 11
jämfört med samma avsnitt i Lpo 94. Den största skillnaden är att
mål att sträva mot är borttagna i Lgr 11.
Kulturarv tas upp explicit på flera ställen både i Lpo 94 och i den
allmänna delen av Lgr 11. Dessa avsnitt, där kulturarvet kopplas till
olika geografiska angivelser med etnocentriska förtecken, är mer eller
mindre identiska i de olika läroplanerna. Dock finns intressanta
skillnader. I Lgr 11 har exempelvis ’vårt’ kulturarv bytts ut mot ’det’
och istället för att ’överföra ett kulturarv’ står det ’överföra och utveckla ett kulturarv’. 45 Dessa förändringar måste tolkas som medvetna redigeringar för att tona ner en etnocentrisk framtoning och de
mjukar också upp en essentialistisk innebörd i mer konstruktivistisk
riktning.

41

Motion 1992/93:Ub514.
T.ex. Motion 1992/93:Ub908.
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Motioner 1993/94:Ub36; 1992/93:Ub509.
44
Lgr 11:7
45
Lpo 94:7, 10 i jämförelse med Lgr 11:9, 13. Den sistnämnda förändringen
skedde redan vid en revidering 2000 (SKOLFS 2000:146).
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KURSPLANEN FÖR HISTORIA
I den läroplan som gällde för grundskolan i början av 90-talet (Lgr
80) var historia inte ett eget ämne utan ingick i ett samhällsorienterande blockämne. Dock var kursplanen i detta ämne ändå
strukturerad ämnesvis så att historia hade ett eget avsnitt under
rubriken ’människans verksamhet – tidsperspektivet’. I detta relativt
korta avsnitt (drygt en sida) är kulturarv det enda av nyckelbegreppen som omnämns två gånger – båda gångerna i relativt korta formuleringar där begreppet inte har någon framträdande roll. 46
När läroplanskommittén lämnade sitt huvudbetänkande 1992 var
inte förslag till nya kursplaner utarbetade, men det fanns med
kortfattade översiktliga förslag för alla ämnen. I historia betonar
kommittén inledningsvis att det har varit svårt att enas om ett förslag
– bland annat på grund av stor oenighet i kommitténs underlag. I det
avsnitt som behandlar ämnets syfte och roll finns följande stycke av
intresse:
Genom medvetenhet om historien och dess betydelse
som historieämnet tydligare än något annat ämne kan ge
det uppväxande släktet, får ämnet en viktig roll genom
att det dels befrämjar de ungas kulturella identitetsutveckling, dels ökar de ungas möjligheter att förstå den
egna samtiden och påverka framtiden. 47

Detta stycke anknyter tydligt till utvecklandet av en kulturell identitet, men det utvecklas inte vidare och i övrigt nämns vare sig
kulturell identitet, kulturarv eller interkulturellt perspektiv i förslaget
(totalt ca 2 ½ sida). Mest anmärkningsvärt är att inte kulturarv finns
med då det begreppet får stort utrymme både i kommitténs direktiv
som i förslaget till ny läroplan.
I januari 1993 kom kommitténs färdiga förslag till kursplaner i ett
eget betänkande (SOU 1993:2). Historia som eget ämne fanns nu
med för årskurs 6-9; i årskurs 1-5 ingick det i ämnet samhällslära – i
kursplaneförslaget delvis under den egna rubriken tid och rum.
Speciellt i kursplanen för historia, men även i samhällslära, finns
framförallt kulturarv med i ett antal formuleringar som vittnar om en
klart essentialistisk syn på begreppet med etnocentriska förtecken där
essensen ofta knyts till det svenska, nordiska eller kort och gott ’vårt’.
46
47

Lgr 80:124-125.
SOU 1992:94:217.
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Det finns också, liksom redan i direktivet, en dubbelhet mellan att
framställa speciellt kulturarv med etnocentriska förtecken och ett
interkulturellt perspektiv som uppmanar till vidsynthet och gemenskap över kulturgränser. 48
När regeringen i maj 1993 lade fram sin proposition (prop.
1992/93:220) om en omfattande förändring av grundskolan innehöll
denna, trots utförliga förslag i betänkandet från januari, endast
mycket ofärdiga skisser till kursplaner. En kortfattad text om historieämnet ingår:
Med en ökad internationalisering växer betydelsen av
kunskap om de egna rötterna och om det gemensamma
kulturarvet. Undervisningen i historia skall dels förmedla
den viktiga del av vårt kulturarv som historiska kunskaper utgör, dels ge eleverna sådana kunskaper att de
kan se sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett
historiskt skeende. Det svenska och nordiska kulturarvet
i vid bemärkelse skall ägnas särskild uppmärksamhet. 49

Detta citat utgör hela det avsnitt som behandlar kursplanen i historia
i propositionen. 50 Utifrån detta faktum är det anmärkningsvärt
vilken stor betydelse kulturarvet får. I denna korta beskrivning verkar
huvudsyftet med hela historieundervisningen på grundskolan kretsa
kring kulturarvet. En intressant detalj är den inledande meningen,
vilken stöder en idé att etnocentriska och essentialistiska identitetsgrunder får ökad aktualitet som en motreaktion på en alltmer
globaliserad värld.
När de färdiga kursplanerna sedan offentliggörs i början av 1994
är kursplanen i historia mer allsidig och balanserad. På många
punkter liknar den läroplanskommitténs förslag, men en viktig
skillnad är att ämnet samhällslära har tagits bort och istället är det en
gemensam kursplan i historia för årskurs 1-9, dock med mål att
uppnå både för årskurs 5 och 9. En förändring som regeringen redan
hade annonserat i propositionen. Trots den ökade allsidigheten i jämförelse med propositionens kortfattade översikt har kulturarv,
48

SOU 1993:2:77-89.
Prop. 1992/93:220:58.
50
Propositionen lades fram innan färdiga förslag till nya kursplaner var
klara. I propositionen nämns att dessa är under utarbetande och att detta
arbete utgår från kommitténs förslag. Dessutom ges en kort beskrivning
av varje ämnes inriktning – där citatet är just denna beskrivning av
historia.
49
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kulturell identitet och interkulturellt perspektiv fortfarande en framskjuten position. Exempelvis finns i inledningen följande formulering:
Historieämnet innefattar en viktig del av den kultur som
skolan skall föra vidare. Varje kulturkrets och generation
definierar det kulturarv man vill överföra till nästa
generation utifrån sin tids värderingar och bedömningar.
Undervisningen i historia skall bidra till att eleverna
tillägnar sig en kulturell identitet. 51

I den reviderade kursplanen från 2000 har både struktur och innehåll
ändrats en del. När det gäller kulturell identitet, kulturarv och
interkulturellt perspektiv känns dock mycket igen både från kursplanen 1994 och kommitténs förslag, men det har skett en del förändringar. Överlag är många formuleringar mer komprimerade och
med en högre abstraktionsnivå, vilket ofta gör dem mer svårtolkade –
illustrerat genom denna nya formulering 2000: ’Utbildningen i
historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som
en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation’. 52 Här nämns alla nyckelbegrepp kärnfullt i en
enda mening, men vilken innebörd de har är mer svårtydbart. Det är
också en allmän trend att det finns färre konkreta geografiska
angivelser 2000, vilken förstärks av att hela avsnittet ’En gemensam
referensram’, som i 1994 års version är späckad med etnocentriska
formuleringar utifrån framförallt en svensk och nordisk horisont, har
strukits 2000. 53 Det interkulturella perspektivet behandlas i stora
drag likartat 2000 jämfört med 1994, och den skillnad som ändå
finns följer det allmänna mönstret för revideringen.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att en mer neutral och
stram språkdräkt tillsammans med en överordnad ambition att ta
bort mer konkreta innehållsangivelser vid en ytlig genomläsning får
2000 års version att verka mindre etnocentrisk. Vid en närmare
analys av relevanta formuleringar är en sådan slutsats fortfarande
möjlig men osäkrare och vissa avsnitt kan istället uppfattas som minst
lika etnocentriska. Hela kursplanen är emellertid i sin konstruktion
mer tolkningsbar och svårbestämd.
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Kursplaner för grundskolan 1994:26.
Kursplan för grundskolan 2000:76.
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Jfr. Kursplaner för grundskolan 1994:28.
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Kursplanen i historia i Lgr 11 är radikalt förändrad mot 1994 och
2000. Detta gäller även begreppen kulturarv, kulturell identitet och
interkulturellt perspektiv. För det första används inget av begreppen
ordagrant. I den tidigare kursplanen hade begreppen förekommit
ordagrant i olika formuleringar på sex olika ställen – två per begrepp.
Förutom detta faktum används själva kulturbegreppet annorlunda i
den nya kursplanen. Som framkommit finns det en ganska tydlig
etnocentrisk framtoning i flera av de formuleringar där kultur ingår i
den tidigare kursplanen. Detta är totalt förändrat i den nuvarande.
Kultur ingår här i någon form på 17 olika ställen. Av dessa är nio
som del av ordet kulturmöten, två i kulturutbyte och de övriga sex
ingår i mer neutrala formuleringar som uttrycker en mer allmän
antropologisk innebörd av ordet. 54 Utan att själva begreppet nämns
går det alltså att konstatera att ett interkulturellt perspektiv betonas
på ett mycket tydligare sätt i dagens kursplan på bekostnad av de
skrivningar som tidigare hävdade ett kulturarv och en kulturell
identitet som till stor del byggde på en etnocentrisk gemenskap; t.ex.
svensk, nordisk eller europeisk. Denna tydliga omorientering mot
möten och utbyten kan även tolkas som en förändring mot en
mindre essentialistisk kultursyn. Möten och utbyten pekar snarare
mot en förändringspotential än en oföränderlig essens.

AVSLUTNING
Som summering vill jag först och främst peka på det dubbla budskap
som går som en röd tråd genom hela materialet: dels en mer etnocentrisk ton och dels en ambition att uppmuntra tolerans och öppenhet. Det etnocentriska inslaget utgår från nationen Sverige, men även
Norden, Europa och västerländsk omnämns frekvent. Intressant,
men föga förvånande, sammanfaller alltså dessa geografiska utgångspunkter med de politiska enheter som har störst inflytande.
Användningen av begreppen kultur, kulturell identitet och
kulturarv har i många fall en stark essentialistisk prägel. Exakt vilket
innehåll denna essens har omnämns sällan, men begreppen är tydligt
sammanbundna med etnicitet och olika geografiska rum och öppnar
sig inte för en vidare betydelse. På det sättet reproducerar dessa
54

Lgr 11:172-181. Sedan går det alltid att problematisera hur neutrala de
sex formuleringar som klassas som detta egentligen är. Här är bedömningen, som naturligtvis är subjektiv, gjord på en mer ytlig nivå för att visa
upp en övergripande tendens.
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skrivningar i hög utsträckning en etnisk, ofta rumsligt bestämd, syn
på kultur. Ett mer konstruktivistiskt eller hybriditetstänkande där
både kulturen och identiteten ses mer som föränderlig; relationell
och situationell, är mycket ovanligt i materialet. Även i de avsnitt
som behandlar det interkulturella perspektivet är utgångspunkten att
det finns fasta kulturenheter som ger dess medlemmar en speciell
identitet. Dock är målet är att skapa förståelse och tolerans mellan
olika kulturer och de personer som är präglade av dessa. Vad målet
egentligen är med de mer etnocentriska perspektiv som förekommer
på många ställen skrivs aldrig ut explicit. Kanske finns det inget uttalat mål, eller så är det för känsligt att nämna. Utifrån t.ex. Hylland
Eriksen och Bauman är det dock svårt att frångå det faktum att verkningarna av etnocentriska inslag alltid slår mot dem som inte inkluderas i gemenskapen. Om historieundervisningen skall hjälpa till att
stärka gemenskapen i Sverige, Norden och Europa blir baksidan att vi
vänder oss ifrån dem som inte ingår i dessa gemenskaper. I värsta fall
kan en sådan distansering leda till ett upplevt utanförskap från de
som själva upplever sig stå utanför gemenskapen, och än värre nedvärdering och fientlighet gentemot det främmande – de andra.
Det finns en populär uppfattning att de snabba landvinningarna
för kommunikationsteknologin liksom den accelererande globaliseringen leder till att etnocentriska uttryck tonas ner till förmån för en
ökad öppenhet gentemot andra identitetsgrunder och organisationsformer. Den senaste förändringen av kursplanen för historia ligger i
linje med en sådan logik, men som helhet tyder denna undersökning
snarare på en motsatta effekt. Även under 90-talet rådde i Sverige ett
samhällsklimat präglat av att många människor upplevde en kraftigt
ökande internationalisering och allt större inflytande från omvärlden.
Reaktionen, i alla fall i skolans styrdokument, är skrivningar som
poängterar vikten av tolerans och förståelse, men som dessutom mer
än tidigare betonar den ’egna kulturen’.
I historieämnets nya kursplan (Lgr 11) har det dock skett ett
trendbrott som inte går att läsa av i läroplanens allmänna del. Detta
aktualiserar frågan vad som egentligen styr vad som kommer på pränt
i en läroplan eller kursplan. Är det en slump att just historieämnet
har ändrats så markant när det gäller kulturbegreppet? Kanske,
kanske inte – här blir den eviga frågan kring struktur och aktör
aktuell. Det uttjatade, men förmodligen mest giltiga, svaret är att
båda spelar roll. Naturligtvis spelar det roll vilka personer som sitter
med makten över pennan och de slutgiltiga besluten. Men det kanske
inte är en slump vilka dessa personer är, och vad de har för åsikter vid
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en viss tidpunkt. Utan att ha studerat detta tankespår närmare kan
jag i alla fall konstatera att den inomvetenskapliga diskursen inom
historieämnet de senaste åren varit väldigt inriktad på internationalism och ett globalt perspektiv. Det är kanske inte endast en
slump att historiekursplanen har förändrats på det sätt den har.
En annan intressant fråga är varför betonandet av kristendomen i
skolans styrdokument väcker så starka känslor, när etnocentriska
formulering kring kultur knappt väcker några reaktioner alls.
Speciellt inför Lpo 94 men även inför Lgr 11 har just ordet kristen i
samband med läroplan och kursplaner varit det enskilt mest debatterade ämnet. Att betona kristendom kan tolkas som en typ av religiös
centrism (pistocentrism) som skulle kunna jämställas med kulturell
etnocentrism. Enligt ett sådant synsätt borde reaktionerna på etnocentriska eller pistocentriska inslag i skolans styrning bli likvärdiga.
Så har dock inte varit fallet. Det troligaste svaret är att skolan uttalat
skall vara konfessionslös, men det finns ingen lika tydlig regel i fråga
om kulturpåverkan. Den konfessionslösa skolan motiveras med att
ingen, oavsett tro, skall känna sig ovälkomna eller misstänka att de
blir förfördelade. Som tankeställare är det emellertid nyttigt att ställa
sig frågan vad de skrivningar som framför ett etnocentriskt kulturellt
budskap egentligen sänder för signaler till eleverna i den svenska
grundskolan.
Som avslutning vill jag poängtera vikten av att fråga sig och
utkräva svar vad formuleringar som innehåller kulturell identitet eller
kulturarv egentligen innebär i samband med historieförmedling. Inte
sällan används dessa begrepp schablonartat och oreflekterat, vilket
kan leda till etnocentriska resultat där grupper blir exkluderade. Även
begreppet interkulturellt perspektiv måste fyllas med ett tydligare
innehåll. Nu tenderar det att ibland bli ett fint ord som prydnad
istället för att leda till ett praktiskt resultat. I båda dessa fall har såväl
historieämnet som historieundervisningen ett ansvar inför framtiden.
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