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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 hög-
skolor återkommer regelbundet ett antal likalydande eller snarlika 
lärandemål: att kunna diskutera och analysera utvecklingslinjer, sam-
manhang, problem; att kunna granska och värdera källor och littera-
tur; att kunna använda centrala historievetenskapliga begrepp. Vad 
som helt dominerar bland lärandemålen är alltså vad som kan beteck-
nas 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 föränd-
ringar’. 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 sekun-
därmaterial som måste granskas, värderas och jämföras med andra 
texter och som bara utgör en av flera resurser i arbetet med att under-
söka, tolka och analysera det förflutna.2 

                                                 
1 För en definition av processkunskaper (’procedural knowledge’) och 

stoffkunskaper (’substantive knowledge’), se Lévesque 2008:29f. 
2 Díaz et al. 2008: 1211-1224. 
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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 histo-
riska 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 stu-
dien 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 betydel-
sen 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 Diaz et al. 2008:1211. 
4 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 kruk-
skärvor 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 berö-
vats 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, en-
ligt Becker, fakta härrörande från samma händelse att variera till såväl 
form som innehåll. 

’Återskapa’ är emellertid ett bedrägligt ord. Vi kan aldrig åter-
skapa eller rekonstruera det förflutna sådant det verkligen var. Att 
skriva historia – att tänka historia – innefattar också att skapa eller kon-
struera 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 histo-
riska 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 his-
torien, tiden före det trettonde århundradet, var diktandet nödvän-
digt 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 till-
gängliga 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 skill-
nad från den historiska romanen) måste kräva att den bygger på till-
gängliga, bekräftade fakta och inte talar mot dessa. 

                                                 
5 Stanford 2007:102f. 
6 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, be-
kräftade 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 omedel-
bart 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 för-
klaringar, 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-and-
paste history into a world where history is not written by copying out 
the testimony of the best sources, but by coming to your own con-
clusions.’.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 his-
toria 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 mått-
stock kan vi bedöma dem och säga att någon är (vetenskapligt) bättre 

                                                 
7 Collingwood 1961:260. 
8 Veyne 1984:11. 
9 Megill 2007:11. 
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än en annan? Allan Megill har, med utgångspunkt i vetenskapsfilo-
sofen Paul Thagards arbeten, föreslagit fyra tumregler: 

 konciliens – ju fler faktabaserade belägg för en förklaring, 
desto bättre 

 enkelhet – ju färre hjälphypoteser som krävs för att för-
klara, 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 räkne-
operation; 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 samman-
hängande berättelse som (a) bygger på bekräftade data, som (b) ger 
mening åt dessa data och där (c) data underbygger berättelsens an-
språk att vara berättigad och välgrundad. Historisk kunskap förut-
sätter 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 process-
kunskapen som gör det möjligt för historikern att skilja mellan be-
kräftade och obekräftade data. Processkunskapen ger också förutsätt-
ningar 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 historie-
didaktikern Stéphane Lévesque knyter de två kunskapsaspekterna till 
                                                 
10 Megill 2007:132-135. 



 
 

20

den kvalitativa skillnad mellan begreppskategorier som hans brittiska 
kollegor Peter Lee och Denis Shemilt markerat med termerna first-
order respektive second-order concepts.11 En mer beskrivande etiket-
tering 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, kontinui-
tet, förändring. De förra rör de grundelement av vilka den historiska 
berättelsen byggs. De senare rör det som gör berättelsen till en be-
rättelse. 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 undan-
skymd plats i historieundervisningen i såväl grundskolan som i gym-
nasiet och i universitetens grundutbildningar. Stéphane Lévesque på-
pekar 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 för-
klaring till trögheten är avsaknaden av en enhetlig och klar termino-
logi som beskriver processkunskap och processbegrepp. Historiker 
har inte mött dessa företeelser explicit uttryckta under sin egen ut-
bildning. Tillägnandet har skett genom osmos – och just därför 
saknar historikerna orden som skulle kunna användas för att begrip-
liggöra processen för nästa generation elever och studenter. 

                                                 
11  Lee & Shemilt 2003:13-23. 
12 Erik Lund använder beteckningarna ’innholdsbegreper’ respektive 

’nøkkelbegreper’. Se Lund 2009:29f. 
13 Lévesque 2008:30. 
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Luckorna börjar sakta fyllas ut och en mer enhetlig begrepps-
apparat håller gradvis på att växa fram Ett försök att inringa, för-
tydliga och begripliggöra processen, som också understryker den his-
toriska 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 språk-
världen, 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 läs- 
och skrivkunnighet och snarare uttrycker det som i den svenska sko-
lans 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 beskriv-
ning 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 ämnes-
specifik förståelse men missuppfattar tillämpningen; 

 Funktionell: eleven/studenten kan använda en ämnes-
specifik 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 förmå-
gor som krävs för att framgångsrikt slutföra den.15 

På denna grundval identifierade Taylor och Young tolv nyckel-
element 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 littera-
citet: 

                                                 
14 Taylor & Young 2003. 
15 Taylor & Young 2003:31f 
16 Taylor & Young 2003:33. 
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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 an-
vända källor; 

 Historiens språk: Förståelse för språkets förändring över 
tid och förmågan att använda/tolka äldre texter med hän-
syn 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 under-
sökningar är inte kompletta utan förklaringar. 

 
Elementen kan ses som relevanta inte bara för skolans historie-
undervisning utan också för akademisk historieforskning. Deras rela-
tiva betydelse, liksom hur de konkret kommer till uttryck, skiljer sig 
åt men de är allesammans närvarande i båda sammanhangen. Paral-
lellerna 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 his-
toriker, 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 upp-
hov till kontroverser utifrån föreställningen att stoff- och process-
kunskaper 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. 
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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 otänk-
bar 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 stoffkun-
skaper. Formuleringar som ’kännedom om historiska händelser’, ’an-
vändande 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 stoff-
mängd. 

Förhållandet mellan stoff och process kan variera från under-
visningssituation 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 upp-
räkning i läroboken, inte ett område för analys, prövning och ställ-
ningstaganden 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 

                                                 
19 Se t ex Shemilt 2009. 
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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, indivi-
dualisering samt gemenskap och samarbete) kodifierade en reform-
pedagogisk tradition med rötter tillbaka till John Dewey. När 
läroplanen nämnde experiment, upptäckter, elevförsök och de-
monstrationer som exempel på undervisningsformer knutna till akti-
vitetsprincipen och konkretionsprincipen saknades dock varje kopp-
ling 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 his-
torieämnets 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 kun-
skapsformer: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer 
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lä-
rande 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 

                                                 
20 Läroplan för grundskolan 1962:15. 
21 Läroplan för grundskolan 1962:47, 50. 
22 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1998:6. 
23 Läroplanskommittén 1994:24-35. 
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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 planerings-
underlag 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 kunskaps-
bedömning 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 be-
handla ’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 utgångs-
punkt 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 Jeismann28 
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 80-
talsdebatten 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 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000:5, 78f. 
25 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000:81. 
26 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000:80. 
27 Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000:5. 
28 Jeismann 1979:42-45. 
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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, för-
ståelse 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, Skol-
verket 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 stoff- 
och processkunskaper. 

Begreppet historiemedvetande framträdde i de första kursplane-
utkasten som ett begrepp med utpräglad sociokulturella karaktär där 
dåtid, nutid och framtid knöts samman i ett dubbelriktat tids-
samband: 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 Jensen, 1999:49-81. 
30 Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan 2007. 
31 Bilaga till regeringsbeslut I:1 2009-01-22, dnr U2009/312/S. 
32 Se t ex Eliasson 2010. 
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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 fram-
tiden.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 orsaks-
samband. 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 för-
ändras.  

I de tidiga förslagen grupperades det centrala innehållet i tema-
tiska men kronologiskt ordnade block där ett historiebruksperspektiv 
– det förflutnas närvarande i nuet – integrerades. I blocken ingick 
också tillämpning av i sammanhanget relevanta processkunskaper 

                                                 
33 Utkast till kursplan i historia i grundskolan 2009. 
34 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 konkretise-
rades 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 idéströmning-

ar, 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 kurs-
planerna 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 process-
kunskaper 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 historie-
vetenskapen. 

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 styr-
dokument 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 kurs-
plan automatiskt kommer att leda till förändringar. En rad sam-
verkande faktorer gör att en traditionsbunden prioritering av stoff-
kunskaper tvärtom kan komma att förstärkas: 
 

 Även om en teorigrundad och praxisorienterad 
ämnesdidaktik under senare år fått ett allt större 
utrymme är den akademiska tradition där process-
kunskaper 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 

                                                 
36 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport 2004:72-74. 
37 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 dispone-
rat 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 under-
visningen inriktas mot goda provresultat oavsett om 
proven täcker in kursplanens mål eller ej. 

 
En motvikt till detta är närvaron av en växande och livaktig historie-
didaktisk debatt, den fortbildning i ämnesdidaktik som möjliggjorts 
av de forskarskolor som inrättats inom ramen för regeringens 
satsning Lärarlyftet, liksom det närmande mellan historieunder-
visning 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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