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Medier i historieundervisningen: 
Inledning

Anna Larsson och Kristina Ledman

Utbildning innebär mediering i en eller annan form. Tekniker 
som papper, penna, böcker, kartor och bilder har länge varit 
medierande redskap för undervisning och lärande. I dagens 
multimediala samhälle har de tekniska förutsättningarna bred-
dat spektrat av möjliga medier som lärare och elever kan an-
vända sig av. Inte minst har tillgången till och användningen 
av digitala medier inneburit påtagliga förändringar för många 
skolämnen, däribland historieämnet.1 De digitala medierna har 
också bidragit till en växande populärhistorisk kultur som haft 
en stor betydelse för ungdomars möjligheter att möta historia. 
Det förändrade medielandskapet aktualiserar därmed frågan 
om historiska medier, det vill säga de medier som används i 
historieundervisning. Historiska medier omfattar även tekni-
kerna för mediering av historia i ett vidare sammanhang. I da-
gens multimediala tillstånd har människor nya möjligheter att 
både konsumera och själva producera historieskrivning. Med 
hjälp av olika tekniker medieras historiska berättelser av olika 
aktörer, i medvetna och omedvetna syften, till exempel för att 
bygga identiteter för grupper och nationer, att sprida och för-
ankra varumärken och sanningsregimer eller att roa och oroa. 
Begreppet historiska medier syftar här således främst på medier 
om, inte från, det förflutna. Att historiska medier har central 
samhällelig betydelse visar inte minst de ”History Wars” eller 
”School History Wars” som har förts och fortfarande pågår, 

1 Sara Hennessy, Kenneth Ruthven & Sue Brindley, “Teacher perspectives on 
integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and 
change”, Journal of Curriculum Studies 37:2 (2005); Mathew Koehler & Punya 
Mishra, “What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?”. 
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9:1(2009), 60–70. 
Avril Loveless “Preparing to teach with ICT: subject knowledge, Didaktik and 
improvisation”, The Curriculum Journal, 18:4 (2007): 509–522.
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runt om i världen.2 I dessa nationella eller internationella kon-
flikter om historieanvändning spelar historieframställningar 
i läroböcker, massmedia och digitala medier viktiga roller.3 
I ljuset av det förändrade medielandskapet och de samhälls-
grundade spänningarna om historieframställningar framstår de 
historiska mediernas roll i dagens och gårdagens historieämne 
i ungdomsskolan som en historiedidaktiskt angelägen fråga. 
Med denna fråga i fokus utformades forskarskolan Historiska 
medier: forskarskola i historia med didaktisk inriktning i bör-
jan av 2011. 

Forskarskolan Historiska medier tog sin utgångspunkt i 
ett medieekologiskt perspektiv där olika medier förstås som 
miljöer eller strukturer som ger olika förutsättningar för både 
tänkande och handlingar, i individuella och sociala processer. 
Ett av målen med forskarskolans inriktning var att nå kunskap 
om den praktik där historielärare i sin vardag använder digi-
tala såväl som konventionella medier. Genom att yrkesverk-
samma historielärare identifierar vetenskapliga problem som 
ter sig angelägna från den praktiserande lärarens horisont, var 
förhoppningen att forskningsresultaten skulle komma att bli 
betydelsefulla och relevanta för större grupper av lärare, lärar-
studenter och lärarutbildare.

Idag (2015) är forskarskolan genomförd och avslutad 
och ett antal forskningsarbeten har publicerats som på olika 
sätt och ur olika aspekter berör de historiska mediernas roll 

2 För exempel från Japan, Kina och Sydkorea se Yoshiko Nozaki, War Memory, 
Nationalism and Education in Postwar Japan: The Japanese History Textbook 
Controversy and Ienaga Saburo’s Court Challenges (New York: Routledge, 
2008); från Australien Stuart Macintyre & Anna Clark, The History Wars 
(Melbourne: Melbourne University Press, 2004) och Makedonien och 
Grekland Sjöberg, Erik, Battlefields of Memory: the Macedonian Conflict and 
Greek Historical Culture (Umeå: Umeå universitet, 2011). I svensk kontext har 
Forum för levande historia producerat läromedel som föranlett livliga debatter 
i massmedia.
3 T ex Henrik Åström Elmersjö, Norden, nationen och historien: perspektiv 
på föreningarna Nordens historieboksrevision 1919–1972 (Lund: Nordic 
Academic Press, 2013); Christian Sæle, Den rette historien: Lærebokkritikk 
som historiepolitisk redskap (Bergen: Universitetet i Bergen, 2013); G.B Nash, 
C.A. Crabtree & R.E. Dunn, History on Trial: Culture Wars and the Teaching 
of the past (New York: A. A. Knopf, 1997) och Antonis Liakos, “History Wars 
– Notes from the Field”, Yearbook of the International Society for History 
Didactics 2008/09. 
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i historieämnet. Syftet med denna skrift är att ge en samlad 
presentation av de studier som forskarskolan renderat och att 
mot bakgrund av resultaten diskutera hur licentiatavhand-
lingarna bidrar till kunskap om de historiska mediernas roll, 
funktion, villkor och användning. Detta kapitel inleds med en 
kort redogörelse för forskarskolans utformning och genomför-
ande. Därefter ges en kort samlad presentation av de frågeställ-
ningar som studierna berört och de angreppssätt som använts. 
Kapitlet avslutas med en översiktlig reflektion över forskarsko-
lans bidrag till det historiedidaktiska forskningsfältet respek-
tive praktikområdet. 

Forskarskolans organisation

I januari 2012 inledde 15 nyantagna forskarstuderande sina 
studier i forskarskolan Historiska medier: Forskarskola i histo-
ria med didaktisk inriktning vid Umeå universitet. Målet med 
utbildningen var licentiatexamen i forskarutbildningsämnet 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, ett ämne som 
omfattar både utbildningshistoriska och historiedidaktiska stu-
dier. De antagna licentianderna var yrkesverksamma historie-
lärare från hela landet. De bedrev forskarutbildningen på 80 
% och arbetade i sina ordinarie lärartjänster i skolan på 20 %. 
Utbildningen i forskarskolan sträckte sig därmed över 2,5 år.

Forskarskolan finansierades av Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté. Den utformades och leddes från 
forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inrikt-
ning vid Umeå universitet i samarbete med Högskolan Dalarna. 
Professor Daniel Lindmark var programansvarig föreståndare 
med FD Björn Norlin (hela perioden), FD Carina Rönnqvist 
(2011–2012) och docent Anna Larsson (2013–2014) som bi-
trädande föreståndare. Som lokal samordnare vid Högskolan 
Dalarna fungerade professor Monika Vinterek.

Licentianderna följdes åt genom kurser och aktiviteter. Av 
utbildningens 120 hp var 45 hp kurser, där alla 15 licentiander 
gemensamt tog kurser i metod, teori, utbildningshistoria, histo-
riedidaktik samt historiska medier I och II. I flera av kurserna 
deltog också andra doktorander i forskarutbildningsämnet 
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Som lärare på 
kurserna fungerade förutom föreståndargruppen ett stort antal 
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företrädare för de svenska och internationella utbildningshisto-
riska och historiedidaktiska forskningsfälten. Flera av kurserna 
gavs därigenom på engelska. 

Verksamheten var sammanhållen genom två eller tre inter-
nat per termin och web-baserade aktiviteter däremellan. Genom 
forskarskolans försorg deltog licentianderna i två nationella 
och en internationell konferens samt ett utlandsinternat vid 
Georg Eckert-institutet för läroboksforskning i Braunschweig. 
Ytterligare fyra nationella och internationella konferenser hade 
frivilligt deltagande från licentiandgruppen. 

Tio av licentianderna var knutna till Umeå universitet och 
hade sin handledning därifrån, medan fem var knutna till 
Högskolan Dalarna och hade sina handledare där. Till dags 
dato har elva av de antagna 15 licentianderna ”licputerat” och 
lagt fram sina licentiatavhandlingar. Samtliga dessa medverkar 
också i denna antologi. 

Undersökningarnas tematik

De elva licentiatavhandlingar som presenteras i denna an-
tologi har berört historiska medier på olika sätt och utifrån 
olika infallsvinklar. Läroboken, som får betraktas som den 
mest traditionella läromedelsformen, har stått i fokus för tre 
av studierna. Lena Almqvist Nielsen undersökte hur den nord-
iska förhistorien, det vill säga den tid från vilken källorna är 
av arkeologiskt slag, har framställts i läroböcker från 1900-ta-
lets början och fram till idag. I studien visas hur läroböckerna 
framställer män och kvinnor och hur detta följer förändringar i 
arkeologisk forskning och i historiekultur. Lina Spjut jämförde 
i sin läroboksstudie svenska och finlandssvenska läroböckers 
beskrivningar av etnicitet och gemensam historia under perio-
den 1866 till 1939. Studien visar att vissa händelser i historien 
beskrivs tämligen likartat medan andra berättelser skiljer sig åt 
avsevärt. Både Almqvist Nielsen och Spjut har alltså analyserat 
läroböckers innehåll och undersökt hur de har förändrats över 
tid. Annie Olsson undersökte istället attityder till läroböcker 
hos elever, lärare respektive läroboksförfattare idag. Hennes 
resultat visade att läroboksförfattarnas uttalade ambitioner för 
boken inte fullt ut motsvaras av bokens faktiska uppläggning 
och att lärare och elever har låga förväntningar på lärobokens 
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förmåga att väcka intresse och engagemang. En annan slutsats 
i studien är att läroboken bearbetas i undervisning med hjälp 
av individuellt arbete och memorering, metoder som eleverna 
inte uppfattar som meningserbjudande och att detta bidrar till 
att läroboken inte är så uppskattad som läromedel.

Alexandra Indzic Dujso analyserade en annan typ av ut-
bildningsmaterial som används inom skola och undervisning 
i Sverige, nämligen Utbildningsradions program. Liksom 
Almqvist Nielsen och Spjut undersökte hon hur framställ-
ningen av ett område har sett ut och förändrats över tid; här 
gällde det folkgruppen romer i Sverige i program från 1975 till 
idag. Indzic Dujso visade att den romska identiteten beskrivs 
på ett tämligen likartad sätt som statisk, traditionsbunden och 
oföränderlig. Samtidigt har denna bild utmanats av nya sätt att 
se på och värdera mångkultur, såväl i skolan som i det svenska 
samhället. 

Två av licentiatavhandlingarna fokuserade på film som 
medium i historieundervisningen. Catharina Hultkrantz inter-
vjuade ett antal lärare om hur de använde film i sin undervis-
ning och vilka filmer som de rekommenderade. Hon kunde visa 
att lärare gärna nyttjar såväl dokumentärfilm som spelfilm och 
att film användes i olika syften. Hon fann fem olika mål med 
lärarnas filmanvändning: att förmedla fakta, att visa på olika 
perspektiv på historien, att lägga grund för diskussioner om 
empati och moral respektive källkritik eller att väcka intresse. 
Maria Deldén undersökte i sin studie hur gymnasieelever upp-
levde historisk spelfilm och hur de resonerade om filmanvänd-
ning i historieämnet. Utifrån spelfilmens speciella förmåga att 
väcka elevernas känslor och tankar kring historien, diskuterade 
hon det lärande som filmanvändning kan leda till och de didak-
tiska dilemman som kan uppstå.

Ulrika Boström (numera Gill) undersökte i sin studie elevers 
reception av bilder och hur det historiska tänkandet tog sig ut-
tryck i samband med bildtolkning. Utifrån samtal med ett antal 
elever visade hon hur eleverna med hjälp av bilder diskuterade 
sina olika förhållningssätt gentemot historien och medvetan-
degjorde och medvetandegjordes om sina respektive moraliska 
uppfattningar och ställningstaganden. Hon kunde också visa 
att elever med mer erfarenhet av historieundervisning och med 
högre betyg resonerade mer analyserande och källkritiskt än 
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elever utan tidigare historieundervisning, vilka i sin tur i högre 
grad resonerade moraliskt och känslomässigt.

Nutidens digitala medier berördes i tre studier. Karin 
Sandberg undersökte elevers uppfattningar om användningen 
av digitaliserade primärkällor i historieundervisning. Fem skol-
klasser fick genomföra en övning med digitaliserat källmaterial 
och Sandberg följde försöken med olika undersökningsmeto-
der. Även om tekniska svårigheter bidrog negativt till både elev-
ernas och lärarnas uppfattningar om värdet kunde Sandberg 
visa förtjänster med att använda obearbetade primärkällor 
genom att källkritiska resonemang främjades och att eleverna 
visade prov på historisk empati. Samtidigt fanns inslag av pre-
sentism i elevernas historiska tänkande. I synnerhet de yngre 
eleverna hade svårt att kontextualisera uppgifterna i materialet 
till en historisk tid. Cecilia Johansson följde ett annat försök 
med digitala medier där elever fick anta olika roller som histo-
riska personer under andra världskriget och via en blogg pro-
ducera en gemensam berättelse och diskutera den historiska 
situationen med varandra. Hon visade att eleverna genom detta 
kollaborativa författarskap fick möjlighet att utveckla en his-
torisk förståelse som var större än de enskilda bidragen och 
som utmanade lärarens kontroll över historieundervisningens 
innehåll. Andreas Westerberg undersökte hur ny medieteknik 
mottogs i skolans historieämne att döma av styrdokument och 
artiklar i lärartidskrifter vid två tidpunkter, 2010 och 1985. 
Textanalysen kompletterades med lärarintervjuer. Den diskus-
sion som fördes åren kring 2010 jämfördes sedan med motsva-
rande diskussion 1985. I materialet såg Westerberg att ny medi-
eteknik förstods inom ramen för olika diskurser. Medieteknik 
gavs också generellt olika roller. Den tänktes inte bara utgöra 
ett undervisningsverktyg utan den tänktes också göra skolan 
relevant, antingen för det framtida eller samtida samhället, och/
eller den skulle driva fram en önskad skolutveckling. 

Robert Thorps licentiatavhandling, slutligen, hade en teori-
utvecklande ambition med fokus på ett av historiedidaktikens 
mest centrala begrepp, historiemedvetande. Thorp undersökte 
och analyserade hur historiemedvetandebegreppet har beskri-
vits och använts i svensk, brittisk och nordamerikansk forsk-
ning. Med detta som grund skisserade han en övergripande 
teori som omfattade de olika synsätten som förekommer. 



13

Slutligen testade han att tillämpa teorin på ett konkret exem-
pel på historiska medier (en lärobokstext) och diskuterade hur 
historiemedvetande kan undersökas och analyseras i praktiken. 

De elva licentiatavhandlingarna har alltså berört historiska 
medier som läroböcker, TV-program, film, bilder och digitala 
medier. Aktörer av olika slag har behandlats: i första hand lä-
rare och elever men även läroboksförfattare och andra med-
ieproducenter liksom forskare. Vissa studier behandlar text-
material av olika slag och rör sig därmed huvudsakligen på 
diskursiv nivå. Även de studier som bygger på intervjuer kan 
sägas vara diskursiva i någon mening i och med att de berör 
uttryckta tankar och föreställningar om olika fenomen. Flera 
av studierna har anlagt ett historiskt perspektiv genom att de 
har undersökt förändring över tid, och många studier tillämpar 
andra slag av jämförande perspektiv. 

Undersökningarnas metod och teori

Den uppenbara bredden i det empiriska material som analy-
seras återspeglas också i de metoder som använts för insam-
lingen och analysen av materialet. Delar av empirin är insam-
lad i anslutning till historieundervisningspraktiker. Här finns 
material som skapats genom intervjuer med lärare (Hultkrantz; 
Johansson; Olsson; Westerberg) och elever (Boström; Deldén; 
Olsson) om hur de förhåller sig till medier som film, böcker 
och bilder. Materialet består också av data från observationer 
av historieundervisning (Deldén; Olsson; Sandberg), insamlade 
elevtexter och uppgifter (Johansson; Sandberg) och enkätsvar 
(Olsson). Andra studier analyserar istället texter såsom samtida 
och historiska läroböcker (Almqvist Nielsen; Olsson; Spjut), 
utbildningsradions produktion (Indzic Dusjo), texter från fack-
tidskrifter (Westerberg) och vetenskapliga texter (Thorp). Ett 
antal av studierna bygger på olika insamlingsmetoder vilket 
står för den ambition till metodtriangulering som flera av licen-
tianderna sökte.

Teoretiskt sett anknyter licentiatavhandlingarna till olika 
traditioner, de flesta hämtade från det internationella histo-
riedidaktiska fältet.4 Några tar avstamp i begreppet historisk 

4 För teoretiska referenser se kapitlen i denna antologi eller licentiatavhand-
lingarna. 



14

empati. Historisk empati står för dels en förmåga att förstå 
historiska aktörer och skeenden utifrån den historiska kon-
text som är relevant, dels en omtanke om människor i det för-
flutna. Deldén, som med en fenomenologisk ansats undersökt 
vad eleverna tänker och känner i mötet med spelfilmen, ställer 
historisk empati i centrum. Hon relaterar sin studie också till 
begreppet empati såsom det använts i filmreceptionsforskning, 
där det är mer direkt kopplat till förmågan till inlevelse i män-
niskors tankar och känslor. Med sina resultat som grund re-
sultat framhåller Deldén betydelsen av en medvetenhet om att 
”den spontana empati som filmerna väcker hos eleverna ibland 
kan grumla möjligheterna till historisk empati”. Deldén talar 
också om ”historiska livsvärldar” när hon diskuterar hur elev-
ernas horisonter vidgas i mötet med de historiska spelfilmerna. 
Boström använder begreppet historisk empati för att analysera 
elevernas förmåga att förstå de moraliska normerna i det för-
flutna. Hon använder också begreppet narrativ kompetens när 
hon ställer frågan om eleverna kompenserar bristande kontext-
kunskap med fantasi och narrativ. 

Mest centralt i Boströms studie är emellertid begreppet his-
toriskt tänkande. Detta begrepp står i centrum för den anglo-
amerikanska historiedidaktiken och betecknar en strävan att 
utveckla elevers förmåga att tillämpa tankeoperationer och 
praktiker som kännetecknar historievetenskaplig metod. Så till 
vida rymmer historiskt tänkande också historisk empati, som ju 
förutsätter att eleverna undviker att lägga samtidens raster på 
det förflutna och att de istället, likt historiker, kontextualiserar 
händelser och processer. Begreppet historiskt tänkande ställs 
ofta i motsats till en form av historieundervisning som strävar 
efter att eleverna ska erövra en faktabaserad historisk kunskap. 
Också Sandberg diskuterade elevernas historiska tänkande och 
utvecklingen av detta när elever får arbeta som historiker med 
primärkällor i undervisningen. Här blir källkritik en central 
del, liksom förmågan att kontextualisera källmaterialet i sitt 
historiska sammanhang. Liksom Deldén och Boström använ-
der Sandberg också av begreppet historisk empati.

Några av licentiatavhandlingarna anknyter till historie-
bruk som teoretiskt begrepp. Hultkrantz analyserar materialet 
med utgångspunkt i begreppen historiebruk och historieför-
ståelse. Historiebruksanalysen av lärarnas utsagor om deras 
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erfarenheter och uppfattningar om film som didaktiska verktyg 
i historieundervisningen relateras till en genetisk respektive ge-
nealogisk historieförståelse. Den genetiska står enkelt uttryckt 
för tanken att människan är en produkt av historien medan 
den genealogiska förståelsen i större utsträckning betraktar 
människan som aktiv skapare och brukare av historia. Också 
Almqvist Nielsen berör historiebruk, liksom begreppen histo-
riekultur och historiemedvetande. Utgångspunkten är att de 
studerade lärobokstexterna visar på en historiekultur som är 
rådande vid deras tillkomst. Läromedel i historia utgör ett ut-
tryck för historiebruk, och kan därmed ses som en länk mellan 
historiekultur och historiemedvetande. Almqvist Nielsen an-
vänder också begreppet kulturellt minne för att visa hur vissa 
berättelser finns närvarande, som en kanon, i nästan hela käll-
materialet. Almqvist Nielsens avhandling står ut i samlingen 
genom att vara den enda som aktivt anlägger ett genusperspek-
tiv i analysen. 

Studierna inom forskarskolan aktiverar alltså centrala his-
toriedidaktiska begrepp: historisk empati, historiskt tänkande, 
historiebruk, historieförståelse, historiekultur och historiemed-
vetande. Även Thorp kan föras till denna grupp i och med hans 
analys av begreppet historiemedvetande och hur det kan kopp-
las till historiebruk och historiskt tänkande. I analysen utgår 
Thorp från ”the practical turn” och understryker att det är an-
vändningen av en teori som är det centrala för hur teorin ska 
förstås. Vidare framhäver han vikten av att forskaren förhåller 
sig reflexivt till sin roll i kunskapsprocessen, liksom betydelsen 
av metodologisk transparens för att resultatens validitet. 

De övriga studierna använder sig av andra teorier som inte 
är specifikt historiedidaktiska. Några ansluter sig till teorifäl-
tet om identitetsfrågor. Indzic Dujso belyser föreställningar om 
och konstruktionen av den romska minoritetsbefolkningen 
med utgångspunkt i postkolonial teori. Detta innebär att hon 
identifierar de grundläggande kategorierna ”den Andre”/”de 
Andra”. Inom kritisk diskursanalys finns en normativ ansats i 
att forskningen ska bidra till att utjämna ojämna maktförhål-
landen. En konsekvens av valet av kritisk diskursanalys som 
analysmetod är att Indzic Dujso betraktar den egna forsknings-
processen som en del av re- och omkonstruktionen av den un-
dersökta diskursen. Det teoretiska ramverk som Spjut använder 
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för att förklara sina resultat bygger på begrepp som rör etnici-
tet och nationalitet. Här undersöks hur den egna gruppen och 
nationen konstrueras och förhandlas. I studien betraktas etnici-
teter och stereotyper som något inlärt och därmed som sociala 
konstruktioner. 

Också Olsson anger en konstruktivistisk kunskapssyn som 
utgångspunkt. I analysen tillämpar hon kognitiv schemateori, 
som enkelt kan förklaras som att information och kunskap 
sorteras in i redan befintliga mentala scheman, och att det är 
mycket svårare att ta till sig och lära och komma ihåg sådant 
som inte passar in i något av dessa. Attityder är det begrepp 
som operationaliserats i analysen och ska förstås som djupt 
liggande känslor och övertygelser. Slutligen aktiverar Olsson 
den kognitiva dissonansteorin som används för att synliggöra 
att det hos individer sker en bortsortering av kunskap och in-
formation som står i motsatts till befintliga mentala scheman.

Johansson använder litteracitetbegreppet i analysen av elev-
ernas texter på bloggen. Något som är ämnesspecifikt för just 
historia är till exempel ”förmågan att hantera långa tidsspann 
och förklaringar uppbyggda av orsak och verkan”, liksom att 
läsa kritiskt och hantera ickemänskliga aktörer. Här anknyter 
Johansson till företrädare för den riktning inom historiedidak-
tiken som explicit uttrycker att historieundervisning ska sträva 
efter att efterlikna historikerns arbete. Samtidigt framhåller 
hon vikten av socioemotiva kunskaper och menar att berättel-
sen ger möjlighet till inlevelse med historiska aktörers tankar, 
känslor och motiv.

Liksom Indzic Dujso och Spjut antar Westerberg en diskurs-
teoretisk utgångspunkt. I hans undersökning identifieras och 
rekonstrueras ett antal diskurser i tre olika undersökta mate-
rial: styrdokument, lärartidskrifter och intervjuer med lärare. 
Inom diskursteori ges diskurs en vid innebörd och kan om-
fatta andra sociala praktiker är språket. Westerberg frilägger i 
analysen de begrepp, ord och uttryck som utgör diskursernas 
kärna och genom konstruktion av analogikedjor synliggör han 
diskursernas interna logik. Arbetet utmynnar i fyra olika dis-
kurser som berör teknik inom undervisning.

Teoretiskt sett har alltså studierna inom forskarskolan 
Historiska medier ofta knutit samman den tyska-danska histo-
riefilosofiska med den mer beteendevetenskapligt och empiriskt 
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orienterade anglosaxiska teoritraditionen inom historiedidak-
tiken. Med utgångspunkt i begrepp som historiemedvetande 
och historiebruk har tankeverktyg och begrepp från anglosax-
isk forskning använts för att komma närmare elevers lärande 
och tankar om och lärares syn på medier i historia och histo-
rieundervisning. Det är också tydligt att studiet av medier har 
inneburit ett behov att använda teorier och begrepp från annan 
medieforskning. Här ser vi till exempel att kritisk diskursana-
lys tillämpas i flera av studierna och att begrepp som empati 
från filmreceptionsforskning och litteracitet från lingvistisk 
forskning tagits i bruk, liksom schemateori från ett kognitivt-
psykologiskt håll. 

Forskarskolans studier i förhållande till 
tidigare forskning

Alla de undersökningar som genomfördes inom forskarskolan 
Historiska medier bidrog i generell mening till det svenska his-
toriedidaktiska forskningsfältet. Genom att fokusera på medi-
ers roll i historieundervisningen har studierna bidragit till ökad 
kunskap om hur olika medier används i historieundervisnings-
praktiker, hur användning av olika medier påverkar undervis-
ning, hur lärare tänker kring dem, hur elever upplever olika 
historiska medier eller undervisning som inbegriper historiska 
medier och hur innehållet i och diskussionen kring olika me-
dier har förändrats över tid.

Thorps analys av begreppet historiemedvetande och dess 
användning i skilda forskningssammanhang samt hans diskus-
sion om hur begreppet konkret kan användas som verktyg ut-
gör en kritisk granskning av det historiedidaktiska fältet självt 
som har relevans för såväl det svenska som det internationella 
forskningsfältet. Westerbergs analys av diskurser om teknik 
och historieundervisning har också en sådan kritisk potential.

Analyserna av olika historiska mediers användning i his-
torieundervisning bidrar till ett område som knappast varit 
alltför väl beforskat. Boströms studie där receptionen av bil-
der står i centrum kopplar samman bildreceptionsstudier med 
historiskt tänkande på ett nytt sätt. Och de båda studier som 
berör film rör sig på områden där forskningsbaserad kunskap 
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är begränsad i en svensk kontext, nämnligen lärares tänkande 
och användning av film i historieundervisning och elevers upp-
levelser av sådan undervisning.5 Relationen mellan film och his-
toria har i större utsträckning analyserats ur andra synvinklar 
i tidigare forskning.6 

Analyser av svenska historieläroböckers innehåll och dess 
förändring över tid har tidigare genomförts inom den relativt 
omfattande läroboksforskningen.7 Almqvist Nielsens och Spjuts 
studier ansluter sig till denna tradition och visar hur några te-
man som inte tidigare uppmärksammats har utformats och 
förändrats. Historieläroböckers användning har inte tidigare 
studerats i någon större utsträckning, varför Olssons under-
sökning bidrar med väsentligen ny kunskap.8 Identitetsfrågor i 
relation till historieundervisning och historiska medier har dis-
kuterats ur skilda synvinklar och studierna av Spjut, Almqvist 

5 Ett bidrag till kunskap om elevers möte med film i historieundervisning är 
Steven Dahl, Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda 
- en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 2013). 
6 T ex Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: Historiebruk och historie-
förmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas 
utbud (Uppsala: Sisyfos, 2011); David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker’s 
Dilemma: Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius 
(Uppsala: Uppsala universitet, 2003); Ulf Zander, Clio på bio: Om amerikansk 
film, historia och identitet (Lund: Historiska media, 2006); Pelle Snickars & 
Cecilia Trenter, Det förflutna som film och vice versa: om medierade historie-
bruk (Lund: Studentlitteratur, 2004).
7 Se t ex Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker under hundra år (Lund: Lunds universitet, 2008); 
Janne Holmén, Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen 
i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2006); Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställd-
het i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan, SOU 2010:10 (Stockholm: Fritzes, 2010); Johan Wickström, 
Våra förfäder var hedningar. Nordisk forntid i den svenska folkskolans peda-
gogiska texter fram till år 1919 (Uppsala: Uppsala universitet, 2008); Ingmarie 
Danielsson Malmros, Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Höör: Agering, 2012); 
Þorsteinn Helgason & Simone Lässig (red), Opening the Mind or Drawing 
Boundaries? History Texts in Nordic Schools (Göttingen: V&R unipress, 
2010).
8 Johan Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, i NorDiNa: 
Nordic Studies in Science Education 4 (2006).
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Nielsen och Indzic Dujso bekräftar och kompletterar tidigare 
forskning.9 

I de enskilda licentiatavhandlingarna redovisas mer ingå-
ende studiernas relation till tidigare forskning. Sammantaget 
visar studierna att det svenska historiedidaktiska forskningsfäl-
tet befinner sig under en pågående utveckling. Fältet stod länge 
under inflytande från den tyske historiefilosofen Jörn Rüsen 
med frågor om historiebruk och historiekultur i olika samhäl-
leliga sammanhang i centrum. I och med inflöden av anglosax-
iska teorier om historiskt tänkande har forskningen i ökande 
grad fokuserat skolnära historiedidaktiska frågor.10 Lärares 
undervisning och elevers lärande har därvidlag börjat under-
sökas.11 Studierna i forskarskolan Historiska medier fortsätter 
denna utvecklingslinje. Man kan också framhålla att flera av 
dem bidrar till ett slags sammanförande av de två traditionerna 

9 T ex Kenneth Nordgren, Vems är historien? Historia som medvetande, kul-
tur och handling i det mångkulturella Sverige (Karlstad: Karlstads universitet, 
2006); Vanja Lozic, I historiekanons skugga: historieämne och identifikations-
formering i 2000-talets mångkulturella samhälle (Malmö: Malmö högskola, 
2010); Maria Johansson, Historieundervisning och interkulturell kompetens 
(Karlstad: Karlstads universitet, 2012).
10 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2005); David Ludvigsson, ”Kritiska perspektiv på histo-
riedidaktiken”, Aktuellt om historia 2013:2 (HLF, 2013): 7–17; Ulf Zander, 
Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia 
från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001); Daniel 
Lindmark, “Empirical Research on the Teaching and Learning of History in 
Sweden”, Yearbook of the Inter-national Society for History Didactics 2010.
11 T ex Anna-Lena Lilliestam Aktör och struktur i historieundervisning: om 
utveckling av elevers historiska resonerande (Göteborg: Göteborgs universitet, 
2013); Kristina Ledman, Historia för yrkesprogrammen: innehåll och bety-
delse i policy och praktik (Umeå: Umeå universitet, 2015); Johan Hansson, 
Historieintresse och historieundervisning: elevers och lärares uppfattning om 
historieämnet (Umeå: Umeå universitet, 2010); Ylva Wibaeus, Att undervisa 
om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen 
i historieundervisning (Stockholm: Stockholms universitet, 2010); Hans 
Olofsson, Fatta historia: En explorativ fallstudie om historieundervisning och 
historiebruk i en högstadieklass (Karlstad: Karlstads universitet, 2011); Jessica 
Jarhall, En komplex historia: lärares omformning, undervisningsmönster och 
strategier i historieundervisning på högstadiet (Karlstad: Karlstads universitet, 
2012); David Rosenlund, Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmig-
het mellan historia A och lärares prov och uppgifter. (Malmö : Malmö hög-
skola, 2011); Katarina Schiöler, Kurskonstruktörer i ett målstyrt system: en 
studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia (Karlstad: Karlstads 
universitet, 2012).
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genom att använda begrepp och frågeställningar från båda tra-
ditionerna och utforska hur dessa förhåller sig till varandra. Ett 
annat sätt att kombinera traditionerna är att motivera studien 
på ett samhälleligt plan med hjälp av det breda samhälleliga 
perspektivet som den nordiska historiebruksforskningen står 
för och sedan tillämpa de brittisk-amerikanska begreppen i den 
mer praktiknära analysen.

Implikationer/relevans för historieundervisning 
i praktiken

Forskarskolans studier utgör inte bara ett bidrag till den his-
toriedidaktiska forskningen. De har också potential att bidra 
till utvecklingen av praktiken i skolan, själva historieundervis-
ningen, genom att erbjuda en bas för kunskap om hur medier 
påverkar undervisning och lärande och vad som händer med 
undervisning när ett nytt medium förs in. Verksamma och bli-
vande historielärare som tar del av studierna ges också möjlig-
het till utökad förståelse för den didaktiska komplexiteten i 
relationer som elever – medier – innehåll respektive historisk 
kunskap – medier – lärare. Med utgångspunkt i licentiandernas 
undersökningar kan lärare och studenter genom igenkänning 
och kontrastering problematisera sin egen praktik. Därigenom 
skapas förutsättningar för nya insikter och förståelse för ex-
empelvis elevers perspektiv, lärande och idéer. Genom exem-
plen kan studierna inspirera till, och erbjuda begrepp som är 
användbara för, analys och granskningar av läromedel och 
historiska medier, i skolan och i samhället. Skolans undervis-
ning är i högsta grad en del av samhället. Förhoppningen är 
att studierna som presenteras i antologin bidrar till insikter om 
hur skolans historieundervisning kan kopplas till samhälleliga 
skeenden och hur de kan bidra till formandet av framtiden.
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Historieundervisning i ett nytt 
medielandskap: 
en interventionsstudie om 
högstadieungdomar som bloggar om 
andra världskriget

Cecilia Johansson

Min bror Karl säger att Hitler är rakt igenom ond, och dödar alla 
judar. Att han kallhjärtat utrotar dem. Men jag vägrar tro honom. 
Hitler skulle inte göra något sådant, han skulle aldrig döda folk 
utan anledning.

Så skriver Heinrich Schneider, en 15-årig medlem i Hitlerjugend 
på den gemensamma klassbloggen Vita rosen. Två klasser i 
årskurs 9 skapade varsin fiktiv person som levde under Andra 
Världskriget. De hittade själva på sina historier, men fakta 
som vävdes in skulle vara korrekta. Berättelse efter berättelse 
växte fram på bloggen. Det var dramatiskt och känslosamt. 
Sovjetiska soldater frös vid Stalingrad, amerikaner slogs om 
öar i stilla havet, tyska judar kämpade för livet och en kines 
och en afghan vidgade perspektivet.

När eleverna publicerade sina texter på bloggarna uppstod 
ett möte mellan ett nytt medium och skolans formella undervis-
ningssituation. Här diskuterar jag vilken skriftkultur eller litte-
racitet som uppstod på bloggarna. En utgångspunkt är att den 
omfattade både faktakunskaper och kognitiva förmågor som 
skolämnet historia traditionellt kräver av sina utövare, men 
också något annat, något mer. En form av samarbete, där alla 
i klassen kunde följa och kommentera varandras arbete under 
hela skrivprocessen. Elever skrev för sig själva, för varandra, 
och för alla som vill läsa, inte bara för läraren. De skapade 
en gemensam berättelse, där varje elev hade tillgång till, och 
kunde länka till ett närmast oändligt antal källor. En text där 
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Bild 1. Skärmklipp från en av klassbloggarna. De historiska personerna ligger som kategorier till 
höger i panelen. Uppgifter och instruktioner ligger som undersidor.

man också kunde infoga andra medier som bilder, film eller 
ljud. 

Under de senaste fem åren har datortätheten i svensk skola 
ökat lavinartat.1 Forskningen kring datorer och lärande har 
inte riktigt hunnit med, men det har ändå vuxit fram en insikt 
om att pedagogik och teknik måste integreras med varandra 
för att kvaliteten på undervisning och lärande ska höjas. Det 
är inte att man använder datorn som har betydelse, utan hur 
den används.2 Lärare har till exempel börjat använda sociala 
medier i undervisningen eftersom man tycker sig se positiva 
effekter på lärandet.3 I lic-avhandlingen Högstadieungdomar 
skriver historia på bloggen gjordes därför en ämnesdidaktisk 
undersökning om vad som karaktäriserar den litteracitet, som 
uppstår när en klassblogg används i historieundervisningen.4 

1 Stiftelsen Datorn i utbildningen, Framtidens lärande - är här och nu! http://
www2.diu.se/framlar/egen-dator/.
2 Myndigheten för skolutveckling, Effektivt användande av IT i skolan: analys 
av internationell forskning (Stockholm: 2007), 5
3 Se t.ex. Stiftelsen för internetinfrastrukturs skolsatsning Webbstjärnan. Sociala 
medier definieras av Wikipedia som aktiviteter som kombinerar interaktion och 
användargenererat innehåll. Typiskt för dem är att många producerar för många. 
Bloggar, mikrobloggar, och sociala nätverk som Facebook är några exempel.
4 Cecilia Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: 
Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap (Umeå: 
Umeå universitet, 2014).
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Litteracitet definierades som olika sociala, kulturella och me-
diala aspekter på läsande och skrivande. Med utgångspunkt i 
syftet formulerades ett par forskningsfrågor:

• Hur uppfattar och använder elever och lärare olika skrift-
praktiker som bloggen och den nya kursplanen i historia 
ger utrymme för, när de genomför en skoluppgift i historia?

• Vilken kunskap om historia synliggörs i elevtexterna på 
klassbloggarna?  

Tidigare forskning

I takt med att datortätheten har blivit högre i skolan har också 
forskningen om elevers lärande med hjälp av digitala verktyg 
varit föremål för flera studier. Susanne Kjällander menar exem-
pelvis att elevers lärande vidgas när de får tillgång till datorer-
nas olika verktyg.5 Men forskarna ser också problem. Håkan 
Fleicher har exempelvis visat att elevernas kunskapsbildning 
blev ytligare när de fick tillgång till en dator per elev.6 Både 
Kjällander och Fleicher menar att elever utvecklar en digital 
kompetens när de får arbeta med datorer i skolan. Men det 
saknas fortfarande kunskap om hur digital kompetens och för-
djupade kunskaper i ett skolämne förhåller sig till varandra. 

Ämnesläraren Lars Santelius utgick dock från ämnesdi-
daktiska frågeställningar kopplat till digitala medier i magis-
teruppsatsen Northheimdagböckerna – utan historier inga 
historia. Santelius lät elever i år 9 skriva historiska berättelser 
som utgick från historiska fakta och  fiktiva karaktärer som 
bodde i den påhittade tyska staden Northeim under åren 1919 
– 1945. Berättelserna publicerades sedan på en blogg. Santelius 
menar att elevernas interaktion och samarbete ökade tack vare 
bloggen. Det sociala rum som en lärprocess skapar blev större. 
Berättelsen fungerade också som ett redskap för eleverna att 
bearbeta den konkreta upplevelsen av de sammanhang som 

5 Susanne Kjällander, Designs for Learning in an Extended Digital Environment: 
Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom (Stockholm: 
Stockholms Universitet, 2011), 159.
6 Håkan Fleischer, En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och 
villkor i den datoriserade skolan (Jönköping: Höskolan för lärande och 
kommunikation, 2013), 71. 
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presenterades.7 Santelius arbete har varit en viktig utgångs-
punkt när uppgiften till studien, som den här artikeln behand-
lar, formulerades.

Teori

Litteracitet var studiens analysverktyg. Begreppet används 
ofta för att beskriva alla möjliga förmågor och färdigheter 
men ursprungligen avses förmågan att behärska skriftspråket. 
Konsten att läsa och skriva är inte en förmåga som man lär sig 
en gång för alla. Snarare ställer varje ny situation, som man 
möter i livet, nya krav på skriftspråkskompetensen. Nya littera-
citeter uppstår och det uppkommer förskjutningar i de gamla, 
allteftersom nya sociala, mediala eller kulturella aspekter på 
läs- och skrivfärdigheten tillkommer. Det är till exempel inte 
samma sak att läsa på en skärm som att läsa en bok. När text 
och bild samverkar krävs ytterligare en ny läsning.8 De ameri-
kanska litteraturvetarna James Paul Gee och Elisabeth Hayes 
använder termen uppgradera för att beskriva vad som händer 
när ett nytt medium möter en litteracitet. Sociala medier expan-
derar till exempel litteraciteten till att också omfatta det som ti-
digare var muntliga diskussioner genom olika chattforum. Det 
uppstår så kallade affinity spaces på Internet, ett slags virtuella 
rum där människor samlas, kommunicerar och undervisar om 
olika ämnen som intresserar dem.9

Det finns också ett lärande inbäddat i litteracitetsbegreppet. 
I skolan förväntas inte en elev behärska en litteracitet, utan hon 
lär sig den, främst kanske, när den används som ett verktyg för 
lärande i olika skolämnen. Inom ramen för historieundervis-
ningen utvecklas exempelvis en skriftgemenskap som omfat-
tar flera språkliga kompetenser och svårigheter. Några exempel 
på ämnesspecifika drag är förmågan att hantera långa tids-
spann och förklaringar uppbyggda av orsak och verkan. Att 

7 Lars Santelius, ”Northeimdagböckerna – utan historier ingen historia”, 
Examensarbete vid Södertörns högskola 2009.
8 Roger Säljö, ”Digital Tools and Challenges to Institutional Traditions of 
Learning: Technologies, Social Memory and the Performative Nature of 
Learning”, Journal of Computer Assisted Learning 26 (2010), 56–60.
9 James Paul Gee & Elisabeth Hayes, Language and Learning in the Digital 
Age (London: Routledge, 2011), 31. 
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läsa kritiskt och att kunna hantera ickemänskliga aktörer som 
digerdöden eller reformationen är andra typiska drag skriftge-
menskapen.10 Men eleven ska också kunna läsa med empati, det 
vill säga leva sig in i historiska aktörers motiv och handlingar. 

För att kunna utveckla kunskap om historien måste elevens 
utveckla sitt vardagliga tänkande till ett mer vetenskapligt för-
hållningssätt.  Eleven ska både kunna läsa och tänka som en 
historiker.11 I den svenska kursplanens kunskapskrav för histo-
rieämnet uttrycks detta som en förmåga att föra resonemang 
om ett historiskt innehåll, begrepp och hur historia har kon-
struerats och använts.12

Men historia fömedlas också via berättelser och där åter-
finns en viktig koppling mellan historien och våra egna liv. 
Dagboksanteckningen kan tjäna som exempel. Den kan ses 
som ett personligt skapande av historia. När vi är mitt uppe 
i vad som händer kan olika skeenden vara svåra att tolka och 
värdera. Det är först efteråt, när vi konstruerar historien om 
genom att skriva i en dagbok som vi uppfattar vad som hände. 
Dagboksanteckningen synliggör dämed ett samband mellan in-
dividens egen livsberättelse och mänsklighetens stora historia. 
I berättelsen kan också kognitiva och socioemotiva kunskaper 
förenas. Socioemotiva i betydelsen att berättelsen ger möjlig-
het till inlevelse med historiska aktörers tankar, känslor och 
motiv.13 

Den historiska berättelsens betydelse för att eleverna ska 
kunna utveckla sina kunskaper i historia lyfts särskilt i grund-
skolans kursplan för historia.14 I skolan ska eleven fördjupa 
sina kunskaper genom att koppla sig själv till ett förflutet som 
de samtidigt lär sig allt mer om. Denna förmåga att uppfatta 
historia som en pågående process som vi själva berörs av och 

10 Caroline Coffin, Historical Discourse: the Language of Time, Cause and 
Evaluation (London: Continuum, 2006), 47; Susanne Staf, Att lära historia 
i mellanstadiet: Undervisnigsresurser och elevtexter i ett medeltidstema 
(Stockholm: Stockholms universitet, 2011), 27.
11 Stéphane Lévesque, Thinking historically: Educating Students for the 
Twenty-First Century (Toronto: Buffalo, 2008), 35–37.
12 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Stockholm: Skolverket, 2011), 180–181.
13 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar: grundläg-
gande pedagogik och ämnesdidaktik (Stockholm: Liber, 2004), 119–120.
14 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 172.
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deltar i beskrivs som ett utvecklat historiemedvetande. Därmed 
måste skolan inkludera elevens tidigare erfarenheter av historia 
i undervisningen, erfarenheter som troligen till stor del kom-
mer från historiska berättelser gestaltade i olika medier, som 
skönlitteratur, film, TV-serier och dataspel. Fakta och fiktion 
blandas i en genre som kan kallas realistisk fiktion.15 

Genom att låta eleverna skriva fiktiva berättelser i dagboks-
form som knyter an till genren kan de fördjupa sin förståelse 
av historia. De får också hjälp att med att se historien ur olika 
perspektiv.16 

Metod och material

Utifrån ovanstående resonemang valdes sju skriftpraktiker 
ut som studiens undersökningskategorier: datorn som ordbe-
handlare, möjlighet till informationssökning på Internet, mul-
timodalt berättande, en autentisk och öppen skrivsituation, 
skriftliga kommentarer till inlägg, inlägg som öppna berättelser 
i dagboksform och realistisk fiktion som genre. Sedan designa-
des blogguppgiften. Eleverna skulle skapa en valfri fiktiv per-
son som levde under det Andra Världskriget. De skulle skriva 
en personbeskrivning och tre inlägg i form av dagboksanteck-
ningar. Eleverna skulle också läsa och kommentera varandras 
arbete som de historiska personerna. Två klasser i år 9 del-
tog i undersökningen. För varje klass upprättades en blogg, 
eleverna fick egna användarnamn och publicerade sina inlägg 
själva. Bloggarna låg öppna på Internet fram till maj 2014, då 
de släcktes ner. Varken eleverna eller läraren hade bloggat inom 
ramen för undervisningen förut. Men med min hjälp lärde de 
sig verktyget relativt enkelt. 

Elevernas uppfattning om arbetssättet analyserades dels 
med hjälp av en enkätundersökning, som 49 av studiens 51 
elever besvarade, och dels med hjälp av semistrukturella inter-
vjuer av fyra elever och en lärare. I enkätundersökningen ställ-
des frågor om hur de uppfattade och använde de olika skriv-
praktikerna för sitt lärande. Gruppintervjun med de fyra elev-
erna hade till syfte att låta eleverna utveckla resonemang och 

15 Jeffery D Nokes, Building Students’ Historical Literacies: Learning to Read 
and Reason with Historical Texts and Evidence (New York: Routledge, 2013), 20.
16 Ibid., 20.
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tendenser från enkätsvaren. Till sist intervjuades läraren för att 
få hennes uppfattning om hur elevernas lärande på bloggarna 
kunde relateras till mål för undervisningen i historia. 

För att därefter kunna diskutera vilken kunskap om histo-
ria som eleverna producerade analyserades texter från de 38 
elever som samtyckte till att jag analyserade deras bloggtexter. 
Dessutom analyserades elevsvar på en skriftlig analysfråga om 
hur kunskaperna om 1900-talets historia skulle påverka deras 
agerande i framtiden. 

Textanalysen utgick från en historiedidaktisk tolkningsram 
om historiemedvetandet, som i grundskolans kursplan för histo-
rieämnet beskrivs som: ”Människans förståelse av det förflutna 
påverkar hennes föreställningar om samtiden och ger perspektiv 
på framtiden.”17 Enligt historiefilosofen Jörn Rüsen kan narratio-
nen ses som en överordnad kompetens för att göra det förflutna 
begripligt. Denna generella kompetens delas sedan in i tre under-
kompetenser som kan fördjupas eller kvalificeras: erfarandets, 
tolkandets och orienterandets kompetenser. 18 Materialet som 
studien genererade analyserades sedan som delar av en helhet i 
en innehållsanalys.

Resultat – ett kollaborativt författarskap med fakta och 
fiktion ger nya perspektiv på historien

Resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna visade att 
skrivpraktikerna samverkar med elevernas meningsskapande i 
historia på olika vis. En litteracitet som karaktäriseras av ett 
kollaborativt författarskap formades. Eleverna var genom-
gående positiva till att få möjlighet att arbeta på datorer. De 
tyckte att deras texter blev bättre, men å andra sidan menade 
många elever att tekniken också var tidskrävande och krånglig. 

Flera elever, både pojkar och flickor, skrev långa och in-
tresseväckande berättelser och de använde flera olika typer 
av källor, till exempel spelfilm, skönlitteratur och bilder för 
att gestalta karaktärer och miljöer.19 Men förutom läroboken 

17 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 172.
18 Jörn Rüsen,”Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, 
and Ontogenetic development”, i Theorizing historical consciousness, red Peter 
Seixas (Toronto: University of Toronto Press, 2006), 69.
19 Källor används i studien på ett för historikern främmande sätt. Alla olika 
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och Wikipedia användes knappt några skriftliga facktexter. 
Referenser till fackböcker saknades helt, trots att skolan hade 
ett bibliotek. 

Eleverna undvek dock tekniken att klippa och klistra in ko-
pierade textavsnitt från andra texter på nätet. Andra studier 
visar att den metoden är vanligt förkommande när äldre elever 
arbetar med datorer.20 Det tycks som om genren realistisk fik-
tion både påverkade elevernas val av källor och hur de han-
terade dem. I en litterär text kan visserligen beskrivande och 
förklarande texttyper infogas utan problem, men knappast 
utan en bearbetning.21 Det kan också vara en förklaring till att 
eleverna valde texter och andra medier som de förstod och där-
med kunde bearbeta.

Bild 2. Skärmklipp med exempel på multimodalt berättande. En eftersökning på Google visade att 
fotot är taget i koncentrationslägret Ebensee i Österrike 8 maj 1945.

typer av information räknas som källor i undervisningssituationen.
20 Nils-Erik Nilsson, ”Elevers egen forskning - Analys av textproduktion och 
annan empiri”, i Se skolan: forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, red Carina 
Rönnqvist och Monika Vinterek (Umeå: Umeå universitet, 2008), 36–38: 
Fleischer, En elev - en dator, 71.
21 Bernard Eric Jensen, ”Historiebevidsthed - en nøgle til att forstå og 
forklare historisk-sociale processer”, i Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: 
Historiemedvetande - historiebruk, red Per Eliasson m.fl. (Malmö: Malmö 
högskola, 2012), 29–30.
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Sociala medier tillåter som bekant ett multimodalt berättande. 
Eleverna kunde välja att infoga bilder, hyperlänkar och film 
i sina texter. Knappt hälften av eleverna valde att infoga bil-
der i sina texter. De är samtliga från tiden och används för att 
stärka närhet och trovärdighet. Ett exempel är att några elever 
valde att infoga porträtt på sina historiska personer (se bild 2). 
Möjligheten att länka till andra webbplatser användes däremot 
bara av en enda elev. Hon länkar till Wikipedias artikel om 
koncentrationslägret Buchenwald. Länken är skickligt infogad 
i slutet av berättelsen:

Det var för tre dagar sedan polismannen som satt på ett kontor 
i Frankfurt hade kontaktat mig och berättat att min syster levde. 
Ända sedan hon kom ut från Buchenwald där hon spenderat det 
sista året i fångenskap så hade hon försökt få tag på mig.

I artikeln på Wikipedia finns flera starka bilder på utmärglade dö-
ende människor och högar av lik. Dessa bilder väljer författaren 
alltså att inte använda. Med hjälp av länken kunde hon ändå för-
medla lägrets fasa, genom att erbjuda läsaren att ta del av artikeln 
om koncentrationslägret. Andra medier som film infogades inte 
alls i elevtexterna. Det tycktes som om eleverna undvek att infoga 
medier som riskerade att avbryta eller störa läsningen och därmed 
bryta den illusion av att vara i tiden som dagboken skapade. 

Det öppna arbetssättet, där eleverna läste varandras texter 
och kommenterade dem, uppfattades både positivt och nega-
tivt. I enkäten uppgav 68 % av eleverna att det var roligt att 
läsa kamraternas texter medan 62 % också tyckte att det var 
lärorikt.22 Andra kände sig dock mer osäkra och stressade över 
att kamraterna skulle läsa. 

82 % uppfattade det också som roligt att få skriva berät-
telser istället för faktatexter. Genren realistisk fiktion fungerade 
dessutom sammanhållande på bloggen, eftersom den lockade 
eleverna att läsa varandras texter. En effekt av att många aktivt 
förhöll sig till innehållet i varandras texter var att innehållet i 
texterna blev varierat och därmed mer intressant att läsa, vilket 
de intervjuade eleverna framhöll som en stor fördel. De menade 
också att de ansträngde sig mer för att skriva intressanta texter 
när andra än läraren skulle läsa. Att texterna publicerades på 
nätet och därmed fick en stor potentiell läsekrets påverkade 

22 Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen, 56.
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också innehållet. En elev valde till exempel att skriva på engel-
ska Så här beskrev Gina som den amerikanske soldaten Trevor 
Cassidy ett fallskärmshopp under Operation Overlord.

I remember jumping. We were so high up I thought it would have 
been impossible to survive. But it wasn’t. My parachute unfolded, 
unlike some other soldiers’ parachutes. It was awful to see one 
or two fall down to the ground while I was watching, unable to 
help. But the feeling of jumping out from an  airplane, soaring 
around in the sky likes a little bird among my flock. It was amaz-
ing. But quickly after we landed we were all back to reality, back to 
war. Waiting for us on Utah Beach were german troops.

Det råder viss skepsis kring att använda dagboksanteckningen 
som ett verktyg för lärande i historia. Den kanadensiske histo-
riedidaktikern Peter Seixas kallar genren för ett dubbeleggat 
svärd. Den kan underlätta inlevelse men det finns också en risk 
att eleverna lockas att använda sin fantasi för att täcka even-
tuella kunskapsluckor. Den brittiske lingvisten Caroline Coffin 
är inne på samma spår och menar att dagboken inte bör an-
vändas för att utveckla historical literacy.23 De flesta eleverna i 
studien hade dock inga problem med att växla mellan dagbo-
kens jagperspektiv och ett mer diskursivt berättande. Gina gav 
exempelvis Trevor hade en tysk brevvän som tillät författaren 
att beskriva skeendet i Europa inför krigsutbrottet inom ramen 
för berättelsen. 

Andra elever infogade resonerande avsnitt utan problem. Så 
här förklarade och resonerade till exempel kinesen Xie Kum 
Rong år 1949.

Under tiden jag slogs med den nationella revolutions armen har 
jag börjat fundera på om det var rätt val, något kändes inte rätt. 
Folket började mer och mer få bättre tycke för kommunisterna. 
[...] Så jag valde för ett år sedan att byta sida i detta krig tillsam-
mans med hela mitt kompani. Dels för vi gillade kommunisterna 
och deras idéer och dels för att dom nog skulle vinna det hela och 
vi ville inte tvingas i landsflykt. För det kommunistiska partiet fick 
stark stöd av den sovjetiska staten. Så Kommunisterna fick fri till-
gång av vapen. Nu idag var detta sidbyte rätt beslut då 2 miljoner 
personen som stödde den nationella revolutions armen har tingas 
fly till Taiwan inklusive deras ledare Chiang Kai-shek, min forne 
trogna ledare nu förlorat all stolthet.

23 Peter Seixas, Tom Morton, Jill Cloyer & Stefano Fornazzani, The Big Six: 
Historical Thinking Concepts (Toronto: Nelson Education, 2013), 176: Coffin, 
Historical discourse, 6.
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Eller Isak Schlaf, en tysk som oroade sig inför krigsutbrottet:

Det enda som snurrar i mitt huvud just nu är tanken på en framtid 
i krig. Jag är mycket tveksam till det nya partiet som har tagit 
över makten i landet, Nazistpartiet. Ända sedan 1928 har jag varit 
starkt emot deras politik. Deras antisemitism stör mig och att de 
bara för några veckor sedan skyllde branden i riksdagshuset på 
bolsjevikerna och avrättade en enligt mig och många andra helt 
oskyldig man. Det värsta är dock att förtroendet för dom har växt 
med flera hundra procent sedan 1928 och fortsätter nu trots att 
de ljuger om allt. Jag är helt säker på vad som kommer hända om 
Nazisterna fortsätter att befästa makten. Det kommer inte sluta 
bra. Hör upp folket! Förbered er för ett nytt världskrig.

Men läraren såg ändå ett problem i att vissa elever utvecklade 
en författarroll och hellre skrev en spännande, om än en hyfsat 
historiskt trovärdig berättelse, än infogade längre utredande el-
ler förklarande partier i texterna. I intervjun konstaterade hon 
att eleverna verkligen ansträngde sig för att skriva intressanta 
texter och att de samtidigt var medvetna om att de skrev inom 
historieämnet. Men hon misstänkte att en del elever avsikligt 
struntade i att resonera kring händelserna under kriget efter-
som det skulle innebära att sådana texter blev tråkiga att läsa 
för kamraterna. 

Den kanske svåraste nya skriftpraktiken, som eleverna hade 
att hantera, var att skriva kommentarer till varandra som de 
historiska personerna. Detta var ett helt nytt arbetssätt och det 
märktes på de första försöken att kommentera. Någon enstaka 
valde att kommentera stavfel eller faktafel. Men de flesta bör-
jade med att berömma författarna med kommentarer av typen: 
”Fett nice, grymt! J” eller ”jätte bra, jag blir alldeles pirrig när 
jag läser detta”. 

När eleverna väl hade skrivit ett par inlägg kom de igång att 
kommentera varandras texter som de historiska personerna, 
då försvann J-figurer och många elever var mycket empatiska 
och medkännande och uttryckte förståelse för de historiska 
personernas situation. Flera gjorde också jämförelser med sina 
egna personers upplevelser. Den här typen av kommentarer var 
mer krävande för eleverna att skriva, eftersom de förutsatte 
att skribenten åtminstone hade ögnat igenom texten som kom-
menterades. Här följer ett exempel:

Jag lovar, jag ska ta hem din man levande. Jag förstår hur du kän-
ner, jag skulle ha känt samma sak. Det är väldigt gripande, din 
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historia allt. Din make kommer klara sig. Han kommer tänka på 
dig varje dag, enda tills han kommer hem. Han vill bara kämpa 
för sitt land. PEACE!

Några elever valde att utnyttja möjligheten att översätta sina 
inlägg. Då kunde det se ut så här när en fransyska skriver till en 
tysk soldat som övergivit fäderneslandet för Paris:

Vous êtes toujours bienvenus en France! Je suis fier que vous avez 
abandonné les nazis! MORT À EUX! Laissez-les brûler en enfer! 

content que tu rencontré des amis.

Ett problem uppstod, när det i ett par av inläggen och i några 
kommentarer uttrycktes nedsättande åsikter. De var visserligen 
historiskt relevanta, men de fungerade inte riktigt i en nutida 
kontext på Internet eller med skolans värdegrund.

Jag förstår att du var i kris och gjorde det för din familj men 
undrar ändå, hur tänkte du? Tycker du själv att ditt eget liv är 
viktigare än tiotusentals judars?! När du säger att du njöt av att 
slå judar till döds mår jag riktigt dåligt. Dom är väl ändå också 
människor? De har inte gjort något som inte vi har gjort, förutom 
att födas i en annan familj. Det kunde lika gärna varit du, tänk så. 
Det är sådana som du som förstör tysklands rykte i världen.

[Svar] Jag förstår din tanke men som jag nämnde så var det 
överlevnads instinkterna som tog över. Efter ett tag så märkte jag att 
jag inte kunde kontrollera mina känslor, så då valde jag att stänga 
av dem istället. till sist så insåg jag till och med att allt faktiskt var 
judarnas fel. Om man tänker på det. Det är så pass många människor 
som anser att allt är judarnas fel, att de inte kan ha fel

Enligt kommentarmaterialet i kursplanen i historia förväntas 
elever kunna göra en så kallad dubbel tankoperation. När de 
tar del av en annan tids tankar och värderingar, måste eleverna 
samtidigt kunna förhålla sig etiskt till informationen i förhål-
lande till vår tids värderingar.24 Detta kunde visserligen elev-
erna i undersökningen, men situationen komplicerades av det 
publicistiska arbetssättet. En av de intervjuade flickorna kon-
staterade:

Ja, man skulle ju leva sig in, men om jag hade läst det här utan att 
veta skulle jag bli helt förskräckt. Jag menar Heil Hitler känns inte 
ok då tror man att man har hamnat på någon nazistsida. 

24 Kommentarmaterial till kursplanen i historia (Stockholm: Skolverket, 
2011), 34.
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Trots att öppenheten och kommenterandet uppfattades som 
svårt av eleverna fungerade det som en stödstruktur för läran-
det. Inom ramen för ett skrivet samtal visade flera elever att 
de kunde utveckla resonemang kring det historiska skeendet. 
Kommentarerna stärkte också känslan av att eleverna delar 
varandras upplevelser. Läraren skrev en kommentar till varje 
elev. Hon fick därmed möjlighet att ge formativ feedback och 
stödja skrivprocessen. Det snabba korta formatet och kopp-
lingen till fritidens kommunikation kunde dock, som sagt, 
i vissa fall innebära att några ogenomtänkta kommentarer 
skickades iväg.  

Efter att ha analyserat den litteracitet som eleverna visade 
på bloggarna diskuterades vilken kunskap om historia som 
rymdes i deras texter. För att besvara frågan lästes och analyse-
rades texter från de 38 av studiens 51 elever som tillät mig att 
använda deras texter inom ramen för studien.25 

Elevernas meningsskapande i historia diskuterades uti-
från den historiedidaktiska tolkningsram som beskrevs ovan. 
Erfarandets kompetens belyser det historiska innehållet och vad 
som är viktigt att berätta om. På bloggarna fördjupade och bred-
dade eleverna lärobokens expertberättelse. De såg historien ur 
flera olika perspektiv och de löste upp nationella aktörer genom 
att berätta om hur enskilda aktörer från samma land förhöll sig 
olika till händelseutvecklingen. Tyskarna på bloggarna är ett 
exempel. De finns representerade både som soldater och civila, 
barn, kvinnor och män i olika ålder och kön och med olika åsik-
ter om nazismen. Dessutom hade flera judisk bakgrund. En ef-
fekt blev att eleverna dekonstruerade aktören Tyskland. 

Kvinnor och barn nämndes bara vid tre tillfällen i lärobo-
ken, varav ett handlade om svenska kvinnor vedermödor under 
beredskapsåren och de andra två utgjordes av bildtexter till 
fotografier på offer för Förintelsen. Denna brist ändrade elev-
erna genom att sju elever (samtliga flickor) valde att skildra 
en kvinna och sju valde barnets perspektiv. Erfarenheter från 
andra länder, än de som förekom i läroboken, förekom också 
på bloggarna. Karim berättade om Ahmed, en 23-årig nyutbil-
dad polis i Kabul. Han levde ett ordnat och tryggt liv. Mamma 
var rektor på en flickskola och pappa jobbade på den brittiska 

25 Johansson, Högstadieungdomar skriver historia på bloggen, 41–42.
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ambassaden. När kriget bröt ut blev Ahmed tvångsrekryterad 
till den brittiska armén, precis som hans pappa blev till första 
världskriget. Väl hemma igen efter kriget oroade sig Ahmed ef-
tersom: 

Det Afghanska  kommunistpartiet har nu tagit makten och det 
har skapat mycket oro bland dom hårt troende muslimerna här i 
Afghanistan. Plus så går det rykten om att presidenten har gjort ett 
avtal med Sovjet och att dom kommer ta över vårat Afghanistan 

ifrån oss.

Karim var ursprungligen från Afghanistan och kanske vävde 
han in sin egen familjs historia i Ahmeds dagbok. Afghanistan 
förekom inte i historieboken överhuvudtaget. Med all sanno-
likhet hade Karim aldrig hört sitt hemland nämnas i klassrum-
met, möjligen med undantag av kommentarer i samband med 
USA:s krig mot terrorismen. Kanske fick Karim möjlighet att 
ta ett steg mot ett mer utvecklat historiemedvetande genom att 
koppla sin personliga livsvärld till den svenska skolhistorien.

Tolkandes kompetens innebär att erfarenheterna kan tolkas 
med hjälp av så kallade second order concepts.26 I avhandlingen 
valdes historisk empati som analysverktyg. De amerikanska 
historiedidaktikerna Barton och Levstik menar att historisk 
empati kan delas in i två underkategorier, empathy as perspec-
tive recognition och empathy as caring Medan empathy as per-
spective recognition kräver att eleverna försöker sätta sig in i 
det annorlunda och främmande, kan de hitta empathy as ca-
ring i sina egna känslor och tankar. På så vis kompletterar och 
stödjer de båda sidorna av empatibegreppet varandra. 

I berättelserna syntes det att eleverna hade läst och inspi-
rerats av varandra. En fråga, som de försökte finna svar på, 
var den om hur tyskar kunde bli nazister. Nästan varje tysk på 
bloggarna förhöll sig till frågan på något sätt, och många av 
förklaringarna visade att eleverna såg skillnad på den tidens 
sätt att tänka och dagens. Det uppstod nätverk på bloggarna. 
Vissa personer tog intryck av andra personers historiska för-
ståelse och på så vis uppstod en slags kollektiv sensmoral runt 
människorna tankemönster. 

Tillsammans skapade till exempel författarna som skrev 

26 Se Lévesque, Thinking Historically. I boken utgår Lévesque från att följande 
begrepp är centrala för att utveckla elevers tänkande: historical significance, 
continuity and change, progress and decline, evidence och historisk empati.
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om amerikanska soldater ett slags typsoldat. En person som i 
början av kriget försökte se japaner som människor, men som 
på grund av krigets omständigheter till slut ställde upp bakom 
nationens beslut att fälla atombomberna. Den amerikanske 
soldaten Dave Miller skriver exempelvis:

[D]et är väldigt orättvist att han [en hemförlovad kamrat] får åka 
hem och bli hyllad av hela USA, få alla damer och bara stå på scen 
och prata om hur ”enkelt” det var att döda ”gulingarna”. Det är 
helt sjukt, att det är så hela USA ser dem, bara ett gäng apor som 
det är lika bra att döda. De är exakt lika mycket värda som oss, 
de är krigare som slåss för sitt land och folk, inte för att komma 
hem levande. 

I Daves nästa inlägg var kriget slut. Dave förlorade sin bror i 
kriget och ville hem och nu var tonen en annan. Han inledde 
texten så här: 

USA har precis släppt några nya bomber över Japan och de har 
tillslut gett upp. De utplånade två hela städer, men det blev nog 
bäst så, annars hade vi behövt döda varenda en av dem, de gav 
aldrig upp. 

Båda kommentarerna uttryckte historisk empati, trots att de 
delvis motsade varandra, visade de hur en människa på en nivå 
kan erkänna och respektera motståndarens perspektiv och för-
stå att de också är människor. Många amerikaner förfasades 
troligen över mordet på hundratusentals civila i Hiroshima och 
Nagasaki. Men på samma gång gladdes säkert krigströtta ame-
rikanska soldater över atombomberna, eftersom det betydde 
att de fick komma hem igen. John Davis, en amerikansk matros 
på ett hangarfartyg, på samma blogg, uttryckte en liknande 
tankegång: 

På hela skeppet råder ett odrägligt hat mot alla japaner. Ingen nåd 
visas, berättar piloterna. Igår dog min nyblivne vän Travis. Han 
blev nerskjuten av ett japanskt plan. En av piloterna i samma sty-
rka berättade hur han såg planet explodera och störta ner i havet, 
delarna som kvarstod alltså. Men tempot här tillåter en ingen tid 
att fundera, ingen tid att sörja. Alla förlorar vi kamrater och det 
gör japanerna också, så att sörja skulle inte förbättra något. Men 
hatet byggs på. 

Men i den gemensamma berättelsen på bloggen fanns också 
de japanska tolkningarna av kriget. Så här skrev Nikoshima 
Kawasaki om krigsslutet:
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Det är så sorgligt att sånt här ska drabba våran värld eftersom vi 
bara förlorar våra nära och kära. Jag hade tur som fick behålla 
mitt liv medan nästan alla på ön blev ner mejade av de amerikan-
ska kulsprutorna. Ön bestod av lager med döda soldater, […] mest 
nervösa ungdomar från Japan som inte visste hur man tog sig fram 

eller bak i krig. 

En annan japan valde att ta livet av sig när han efter många 
strapatser kom hem till sin utplånade stad: 

Det är här min historia tar slut. För av min älskade stad som 
genom krigen varit det enda som fått mig att vela leva, finns inget 
kvar. Från trädet jag nu sitter i ser jag inget annat en aska så långt 
ögat når. [...] Jag släpper nu ner min trogna dagbok på marken. 
Sedan låter jag mig falla till marken. Ty sorgen är mig överväl-
digande. Snaran dras åt och mitt liv är slut…

Japanerna delade alltså erfarenheter med amerikanerna och 
de kände samma sorg och uppgivenhet över vad kriget gjorde 
med människor. Eleverna hade inte lika mycket historiska kun-
skaper om Japan och japanernas sätt att tänka under kriget 
som om USA. Men de kunde beskriva och förstå känslan av 
att komma hem och upptäcka att allt är förlorat och de gav 
perspektiv på USA:s krigföring.  Empati som omtanke bidrog 
här utan tvivel till en ökad historisk empati där också offren 
för USA:s krigföring synliggjordes. 

Det fanns också utrymme för flera olika perspektiv på ja-
panerna som krigförande aktörer. Britten Phil Skyfield från 
Singapore beskrev japanska övergrepp, både mot tillfånga-
tagna soldater och mot de filippinska kvinnor som användes 
som slavarbetare. 

Nu använder japanerna oss som slavar. Vår uppgift är att bygga 
en järnväg genom Thailand. Människor dör här varje dag. Denna 
morgon när jag vaknade hade Frank som jag delar hängmatta med 
dött. En råtta tuggade på hans öra.

Bloggens ende kines Xie kum Rong avslutade också sin berät-
telse om Japans krig mot Kina så här: 

Av min familj finns det idag ingenting kvar [...]. Mina döttrar och 
fru blev först våldtagna av japanska soldater för att sedan bli skjut-
na i huvudet tillsammans med hela min hemstad. Tvåhundratusen 
män, kvinnor och barn dog den dagen. Huset mitt är bränt till 
marken och boskapen mina låg och ruttnade på marken. Men 
Mao har lovat mig en ny gård med rättvisst odlad mark och ett 
nytt bättre Kina. Jag känner på mig att tiden kommer bli bättre. 
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Ett annat gemensamt drag för alla amerikanska soldater på 
bloggen var att de vid hemkomsten led av postraumatisk stress. 
De tyska soldaterna däremot hade fullt upp att klara sig och 
grubblade inte alls lika mycket över vad kriget hade innebu-
rit för dem. Eleverna uppvisade också en förmåga till inlevelse 
med aktörerna oavsett nationalitet och trots alla grymheter 
fanns ett tydligt ställningstagande för människors lika värde 
och att krig skadar och bryter ner människor. Kriget fick stora 
konsekvenser för alla som deltog. Sammantaget lyckades elev-
erna förmedla en generell erfarenhet av vad det betyder att vara 
soldat och riskera att offra livet för sitt land. Ingen var särskilt 
ond eller god, däremot födde kriget en brutalitet när alla löd 
order och våldet eskalerade. 

Orienterandets kompetens, till sist, innebar att eleverna an-
vände sin erfarna och tolkade kompetens i nuet och för att 
få perspektiv på framtiden. De visade kompetensen genom att 
besvara en analysfråga om hur deras kunskaper om 1900-ta-
lets historia, skulle påverka deras agerande i framtiden. Svaren 
analyserades och sammanställdes sedan av mig. Eleverna såg 
demokratin en garant mot att historien upprepade sig. De me-
nade att de skulle bli mer vaksamma mot politisk propaganda 
och de skulle inte rösta på några främlingsfientliga partier. Men 
ingen kopplade sina tolkade erfarenheter av historien till mer 
personliga handlingar som att reagera på rasistiska eller ho-
mofoba skämt i omgivningen. Den komplexa tankefigur som 
ett tänkande i flera tidsdimensioner betyder behövde troligen 
lyftas fram i undervisningen om och om igen 27. Bloggens funk-
tion som arkiv för elevernas skolarbete kunde komma till an-
vändning i sammanhanget. Författarnas berättelser låg kvar på 
bloggen. Därmed kunde lärare och elever gå tillbaka till tex-
terna och knyta dem till olika värdegrundsfrågor som var rele-
vanta för både samtid och framtid. 

27 Ylva Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie 
om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning (Stockholm: 
Stockholm universitet, 2010), 230.
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Bloggen i historieundervisningen – 
en avslutande diskussion

Lic-avhandlingen motiverades av att det behövs forskning om 
vad som händer med undervisningen när ett nytt medium införs i 
klassrummet. Studien visade att en litteracitet som karaktäriseras av 
något som man skulle kunna kalla ett kollaborativt författarskap. 
Effekten för lärprocessen, när berättelser i genren realistisk fiktion 
skrevs i en öppen och autentisk kommunikationssituation, blev å 
ena sidan att eleverna undvek att infoga andra medier som skulle 
kunna störa läsningen, deras urval av skriftliga källor begränsades 
till digitala referenser och ibland undvek de längre utredande 
partier. 

Å andra sidan skrev många elever långa, engagerande och 
trovärdiga historier som lärde kamraterna något om den historia 
de själva tyckte var viktig. Flera tog ansvar för att hela bloggens 
innehåll blev varierat, genom att aktivt välja aktörer och perspek-
tiv som inte redan fanns representerade. Eleverna både uppmunt-
rade och resonerade också med varandra via kommentarsfälten. 
Berättelserna på bloggen började så att säga leva sitt eget liv när 
eleverna fick möjlighet att visa sina kunskaper i ett öppet virtuellt 
rum. En viktig uppgift för den undervisande läraren var att upprätt-
hålla ett fokus på kunskapsmål och bedömning. I intervjun beskrev 
hon också hur hon utmanades när eleverna rörde sig från skolans 
traditionella litteracitet som kretsar kring lärande och träning till 
författarens vilja att berätta och kommunicera ett budskap.

En effekt av det kollaborativa författarskapet var att kunskaper 
om historien produceras som kanske annars inte riktigt rymdes 
inom den traditionella historiska litteraciteten.28 Studien visade att 
interaktionen mellan eleverna påverkade vad de lär sig. Eleverna 
inbjöds att utveckla en historisk förståelse som var större än de 
enskilda berättelserna. De visade att historia bestod av många små 
historier, vars riktning inte nödvändigtvis var densamma som den 
stora historiens. I texterna på bloggen synliggjordes en lärprocess 
där eleverna använder sina kunskaper i historia för att producera 
livsberättelser det ger i sin tur förutsättningar för ett befintligt his-
toriemedvetande att utvecklas.

28 För en diskussion om vad historisk literacy omfattar se Caroline Coffin, 
Historical Discourse och Arja Virta, ”Historical Literacy: Thinking, Reading 
and Understanding History”, Journal of Teacher Education 14:4 (2007). 
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Elever i den digitala dåtiden: 
Om digitaliserade primärkällor i 
historieundervisningen

Karin Sandberg

Skolan har under de senaste åren genomgått flera stora för-
ändringar. En ny läroplan och betygsskala har förändrat un-
dervisningen såväl som förutsättningarna för undervisning 
och skapat nya utmaningar. Samtidigt pågår en digitalisering 
av både skolan och samhället i stort. Ett exempel är att histo-
riskt källmaterial läggs ut i omfattande kvantiteter på internet. 
Denna digitalisering skapar nya möjligheter och perspektiv 
inom historieämnet. I skolans uppgift ingår, enligt Gy 11, att 
ge eleverna förutsättningar för att utveckla ett historiemedve-
tande. Det innebär bland annat att eleverna ska få kunskaper 
om såväl stora världsomvälvande händelser som vardagshis-
torien.1 Eleverna ska kunna förbinda händelser i det förflutna 
med möjliga framtidsscenarier och få insikt i att nutiden på-
verkar framtiden likväl som nutiden påverkas av händelser i 
det förflutna. Eleverna ska även studera källmaterial av olika 
slag och arbeta med vetenskaplig metod. Detta är möjligt med 
digitaliserat källmaterial.2 En ökad användning av IKT är ett 
mål som skolan ska arbeta mot och arbete med digitaliserat 
källmaterial står dessutom i överens stämmelse med historiedi-
daktiska begrepp som historiskt tänkande och historisk em-
pati.3 Dessa mål och historiska förmågor kan i teorin uppnås 
med att studera ett digitaliserat källmaterial. Detta ville jag 

1 Nanny Hartsmar, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext 
(Malmö: Malmö högskola, 2001), 79.
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskolan 2011, 4.2 Historia.
3 Regeringsbeslut 2008-12-11, diarienummer: 84–2008:3780. http://
skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_
regeringsuppdrag2008.pdf (hämtat den 4 april 2014).

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
http://skolverket.se/polopoly_fs/1.177249!/Menu/article/attachment/itiskolan_regeringsuppdrag2008.pdf
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pröva praktiskt. Licentiatavhandlingens syfte var således att 
studera hur ett digitaliserat primärkällmaterial fungerade i his-
torieundervisningen utifrån historiedidaktiska perspektiv. För 
att uppnå det övergripande syftet besvarade studien följande 
frågeställningar:
•	 Hur fungerar ett digitaliserat primärkällmaterial i under-

visningen och vad anser elever och lärare om arbetssättet?
•	 Påverkar arbetet med digitala primärkällor elevernas upp-

fattning om historia?
•	 Använder eleverna historiskt tänkande och historisk em-

pati i mötet med det digitaliserade primärkällmaterialet?
För att besvara frågorna genomfördes en studie av använ-
dandet av digitaliserat primärkällmaterial under vårterminen 
2012. Om intresse finns för fördjupande aspekter och fler de-
taljer än vad som presenteras i detta kapitel hänvisar jag till 
min licentiatavhandling Möte med det förflutna: Digitaliserade 
primärkällor i historie undervisningen.4 

Teori 

Undersökningen vilade på begrepp hämtade från historiedi-
daktisk teoribildning: historiskt tänkande och historisk empati. 
Ytterligare ett centralt begrepp är kontextualisering.

Historiskt tänkande

Historiskt tänkande som historiedidaktisk inriktning formule-
rades i början på 1980-talet av bland annat Sam Wineburg och 
innebär att eleverna ska ”tänka som en historiker”. Wineburg 
menar att denna form av historiskt angreppssätt är viktig för 
eleverna. Enligt Sam Wineburgs modell för historiskt tänkande 
ska eleverna arbeta enligt vetenskapliga metoder. Eleverna ska 
arbeta som historiker genom att läsa historiska dokument, 
jämföra sådana med varandra för att utreda olika historiska 
frågor och med hjälp av kontextualisering undersöka histo-
riska frågor vidare. Dels ska eleverna kunna sätta in primärkäl-
lor i en historisk kontext dels kunna läsa mellan raderna vad 
primärkällan säger om den tiden då källan tillkom.5 

4 Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i 
undervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
5 Sam Wineburg, Historical Thinking and Other Unnaturals Acts: Charting 
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Den aspekt av historiskt tänkande som studerades i licentiat-
avhandlingen var hur väl eleverna arbetade med vetenskaplig 
metod när de analyserade det digitaliserade primärkällma-
terialet, det vill säga om eleverna kunde ställa frågor till det 
digitaliserade primärkällmaterialet och om de kunde jämföra 
uppgifterna de fann med andra källor av olika slag, en förmåga 
som benämns korroboration. Vidare undersökte jag om elev-
erna kunde kontextualisera uppgifterna de fann. 

Historisk empati

Användandet av begreppet historisk empati i studien baserades 
främst på Linda Levstiks och Keith Bartons definitioner av, och 
resonemang om, historisk empati. Historisk empati innebär att 
eleverna sätter sig in i de premisser som dåtidens människor 
levde under. Idén bygger på tanken att om eleverna kan relatera 
empatiskt till människor i förfluten tid kan de även relatera 
till människor i nutid.6 Barton och Levstik delar in historisk 
empati i empathy as caring och empathy as perspective recogni-
tion, där den senare enligt Barton och Levstik är den högre och 
mer utvecklade formen av empati. De anser att eleverna bör 
uppmanas att känna empati i sina studier av historia, att det 
är i princip omöjligt att studera historia utan att känna med de 
individer som studeras, det är på det sättet som vi alla skapar 
en personlig koppling till det förflutna.7

I min studie valde jag att notera alla uttryck för empati, vad 
eleverna ger uttryck för är inte med nödvändighet den enda 
formen av empati som eleverna känner och empathy as caring 
inte nödvändigtvis en mindre utvecklad form än empathy as 
perspective recognition. Min utgångspunkt var att eleverna inte 
ska återuppleva vad som hände utan förstå varför människor 
handlade som de gjorde.8 Eleverna ska heller inte döma då-
tidens människor, utan sträva efter att förstå varför dåtidens 

the Future of Teaching the Past (Philadelphia: Tempel University Press, 2001).
6 Se till exempel Sarah Brooks , “Historical Empathy as Perspective Recognition 
and Care in one Secondary Social Studies Classroom”, Theory & Research in 
Social Education 39:2 (2011): 167.; Wineburg (2001): 24; Keith C. Barton & 
Linda S. Levstik, Teaching history for the common good (Mahwah: Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, 2004), 211.
7 Barton & Levstik (2004), 241f.
8 Ibid., 153.
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människor handlade, tänkte och agerade som de gjorde. Peter 
Lee diskuterar skillnaden mellan att känna empati och döma 
de som levt tidigare och hans definition ligger nära den jag an-
vände för att definiera eleverna uttryck för empati:

In fact historical empathy is much more like an achievement: it is 
knowing what someone (or some group) believed, valued, felt and 
sought to attain. It is being in a position to entertain (not necessar-
ily to share) these beliefs, and being in a position to consider the 
impact of these emotion (not necessarily to feel them).9 

Kontextualisering 

Kontextualisering innebär att eleverna sätter sig i den tid de 
studerar, dess förutsättningar, mentaliteter och hur samhället 
såg ut. Eleverna behöver använda både historiskt tänkande och 
historisk empati för att kunna kontextualisera, och kontextua-
lisering är likaså nödvändigt för att kunna använda historiskt 
tänkande och historisk empati fullt ut. De tre förmågorna är 
förutsättningar för och beroende av varandra. Motsatsen till 
kontextualisering benämner Sam Wineburg presentism, vilket 
innebär att eleverna dömer dåtiden utifrån dagens tankar, vär-
deringar och kulturella uttryck.10 Dåtiden ses som lägre stå-
ende och i alla aspekter sämre. Att kunna undvika presentism 
är svårt, dåtidens samhälle och förutsättningar var sämre än 
nutidens i många aspekter. Men om eleverna ser dåtiden som 
sämre än deras egen nutid på grund av att de uppfattar dåti-
dens människor som mindre intelligenta eller mer primitiva än 
nutidens människor har de inte kunnat kontextualisera dåtiden 
utan endast dömt ut den som lägre stående. Eleverna måste 
förstå att dåtidens människor hade vanor, tankar och föreställ-
ningar som skiljer sig mot nutidens utan att för den skull vara 
mindre utvecklade.11 Kontextualisering är i mångt och mycket 
beroende av elevernas tidigare kunskaper i historia, och då inte 
bara faktakunskaper utan även kunskaper om levnadsförhål-
landen och kulturer i förfluten tid. 

9 Peter Lee, “Why Learn History?” i Learning History, red. A.K. Dickinson, P.J. 
Lee, & P.J. Rogers (London: Heinemann Educational Books, 1984), 89.
10 Wineburg (2001), passim.
11 Rantala, Jukka, “Assessing Historical Empathy Through Simulation – How 
Do Finnish Teacher Students Achieve Contextual Historical Empathy?” i 
Nordidactica 1:1 (2011), 68.
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Nedanstående figur är tänkt att illustrera hur historiskt tän-
kande, historisk empati och kontextualisering samverkar för 
att historisk förståelse ska uppnås. Den yttre ringen represente-
rar begreppet historisk förståelse. Historiskt tänkande och his-
torisk empati är delar av historisk förståelse och till stor del för-
utsättningar för varandra. Kontextualisering krävs för att dessa 
två förmågor ska kunna operationaliseras. Kontextualisering 
är inte alltid nödvändig för historiskt tänkande och historisk 
empati. Historiskt tänkande innebär bland annat en del källkri-
tiskt tänkande som är mer avhängigt av logik än kontextualise-
ring, som bedömning ifall en källa är beroende eller oberoende. 
En del direkt inkännande empati är inte heller bunden av kon-
textualisering utan fungerar som ett uttryck för sympati med 
en individ, oberoende av tid och rum. 

Figur 1. Modell över historisk förståelse

Kontextualisering

Historisk
empati

Historiskt 
tänkande

Primärkällor i historieundervisningen 

Arbetet med primärkällor ger, enligt Stéphane Lévesque, elev-
erna ett verktyg för källkritiskt tänkande. Han menar att om 
eleverna aldrig får lära sig hur historiska fakta konstrueras ge-
nom studier av källor av olika slag, kan eleverna inte heller 
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resonera källkritiskt kring historia.12 Genom att bearbeta pri-
märkällor måste eleverna tänka analytiskt och söka svar på 
frågor till det förflutna istället för att få det serverat. Historiska 
undersökningar ger ett tillfälle att se hur den enskilda indivi-
dens historia kan återspegla den stora historien men visar att 
alla frågor till det förflutna inte kan besvaras. Att arbeta med 
primärkällor gör att eleverna inte kan använda vad ”de tror sig 
veta”, vilket baseras på vilken förförståelse och vilka föreställ-
ningar de har om det förflutna, och som kan vara felaktiga.13 

Lévesque konstaterar dock att primärkällor inte är en mira-
kelkur. Om inte läraren är intresserad av undervisningsformen 
riskerar undervisningen med primärkällorna bli ett sämre alter-
nativ till annan undervisning.14

Roy Rosenzweig och David Thelen skriver i en artikel från 
år 1998 att när eleverna i skolan arbetade med källmaterial 
och återskapade historia utifrån källmaterialet fick historieun-
dervisningen en helt annan betydelse för eleverna. Historien 
blev mer levande för dem.15 Roy Rosenzweig och David Thelen 
anser att om studiet av primärkällor ska ge eleverna en dju-
pare förståelse för historieämnet måste eleverna både vara 
empatiskt och kognitivt engagerade. Bill Tally och Lauren B. 
Goldenberg konstaterar likaså att eleverna behöver studera de 
digitaliserade primärkällorna noga, kontextualisera sina fynd 
och dra nytta av sina tidigare kunskaper. Vidare måste eleverna 
fundera över orsak och verkan samt koppla ihop sina fynd i 
primärkällmaterialet med egna erfarenheter och slutligen un-
derbygga sina argument med stöd av primärkällmaterialet.16 
Tally och Goldenberg anser att eleverna måste öva sin histo-
riska empati och sitt historiska tänkande för att kunna fungera 
och orientera sig i dagens informationssamhälle.17

12 Wineburg (2001) , 27.
13 Stéphane Lévesque, Thinking Historically: Educating Students for the 
Twenty-First Century (Toronto: University of Toronto Press, 2008), 36.
14 Lévesque (2008).
15 Roy Rosenzweig, & David Thelen, The Presence of the Past: Popular Uses 
of History in American Life (New York: Columbia University Press, 1998), 181.
16 Bill Tally & Lauren B. Goldenberg, “Fostering Historical Thinking with 
Digitalized Primary Sources”, Journal of Research on Technology in Education, 
31:1 (2005), 1.
17 Ibid., 2.
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Tidigare forskning 

Det källmaterial som eleverna fick arbeta med under studien 
hämtades från Demografiska databasen (DDB) via dess söksys-
tem Indiko. DDB är en enhet vid Umeå Universitet och en be-
folkningsdatabas baserade på uppgifter från husförhör, vigsel-, 
dop- och dödböcker samt flyttningslängder. Alla böckerna är 
länkade vilket innebär att det går att följa en individ genom 
livet och även studera dennes släktingar och anhöriga. Det 
är även möjligt att göra statistiska urval och olika statistiska 
sökningar i DDB. Den digitaliserade upplagan är trogen origi-
nalet, det som prästen fört in i form av olika stavningar, för-
kortningar och skrivfel kvarstår. Tidigare studier med det digi-
taliserade källmaterialet från DDB och Indiko har genomförts 
av Lotta Vikström och Thomas Nygren. Den första studien 
genomförde Vikström år 2001. Studien omfattade två gymna-
sieklasser.18 Den studien följdes sedan upp av studier genom-
förda åren 2002 och 2011. En jämförelse mellan de nämnda 
studierna visar att eleverna blivit mer positivt inställda till att 
arbetet med primärkällmaterialet i DDB i de senare studierna.19 
Studien från år 2011 omfattade sjutton elever på ett studieför-
beredande program och genomfördes av Nygren och Vikström 
tillsammans. Nygren och Vikström anser efter genomförandet 
av studierna att digitaliserade primärkällor hjälper eleverna att 
komma i kontakt med källmaterial på ett förhållandevis enkelt 
sätt. Eleverna får möjlighet att använda samma analysverktyg 
som historieforskare vilket eleverna föreföll uppskatta. Många 
av eleverna hade svårigheter att koppla ihop historien på indi-
vidnivå med de stora historiska händelserna och skiftningarna, 
de så kallade långa linjernas historia. Vikström och Nygren 
konstaterar likaså att eleverna i kontakt med det digitaliserade 
primärkällmaterialet gav uttryck för historiskt tänkande och 
historisk förståelse.20 Vidare ser Nygren och Vikström arbets-
sättet som ett fruktbart sätt att undervisa eleverna om primär-
källor och därigenom utveckla deras historiska tänkande.

18 Vikström (2002), 6f.
19 Thomas Nygren & Lotta Vikström, “Treading Old Paths in New Ways: Using 
Digital Databases in History Teaching”, Education Sciences 3 (2013), 58.
20 Nygren & Vikström (2013), 69.
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Metod

I min studie genomförde fem klasser, sammanlagt 110 elever 
och tre lärare, en uppgift med digitaliserat primärkällmaterial 
och jag studerade eleverna och lärarna via enkäter, intervjuer, 
observationsstudier samt elevernas skriftliga och muntliga re-
dovisningar. Övningen ingick i elevernas ordinarie historiekurs 
och betygsattes av undervisande lärare. Det jag främst sökte 
efter var elevernas uttryck för historiskt tänkande, historisk 
empati och deras förmåga att kontextualisera. Jag undersökte 
också vad eleverna ansåg om arbetet med det digitaliserade pri-
märkällmaterialet. Lärarna fick innan studien delta i en work-
shop under ledning av professor Lotta Vikström om DDB. 
Lärarna fick två artiklar: ”Farliga kvinnor och barn - histo-
rien om det utomäktenskapliga” av Ann-Sofie Ohlander och 
”I skammens namn: Kvinnors inflyttning och illegitimitet i det 
industrialiserade Sundsvall” av Lotta Vikström.21 Två av klas-
serna, klass D och E, fick samma häfte av undervisade lärare. 
Eleverna fick mycket olika förutsättningar för genomförandet 
av sina undersökningar av det digitaliserade primärkällmate-
rialet gällande lektionstid och hur väl tekniken fungerande. 
Klasserna i årskurs ett fick fyra lektioner, två veckor, på sig 
att genomföra undersökningen, klasserna i årskurs två och tre 
betydligt fler, upp till nio lektioner över en sexveckorsperiod 
till undersökningen. Eleverna i årskurs ett hade innan arbetet 
med det digitaliserade källmaterialet tog sin början studerat in-
dustrialismen och Sverige under 1800-talet, eleverna i årskurs 
två och tre hade studerat ämnesområdet tidigare samt fick in-
troduktionsföreläsningar om kvinnors situation i Sverige under 
1800-talet och om 1800-talet i stort.

21 Lotta Vikström, ”I skammens namn: kvinnors inflyttning och illegitimitet 
i det industrialiserade Sundsvall”, i Sekelskiftets utmaningar: Essäer om 
välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, red. Ann-
Katrin Hatje (Stockholm: Carlsson, 2002) och Ann-Sofie Ohlander, ”Farliga 
kvinnor och barn: historien och det utomäktenskapliga”, i Kvinnohistoria: om 
kvinnors villkor från antiken till våra dagar, red. Yvonne Hirdman (Stockholm: 
Utbildningsradion, 1992).
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Tabell 1. Klasserna uppdelade efter årskurs, lärare, könsfördelning och insamlat material

klass A klass B klass C klass D klass E

Årskurs Ett Ett Två Tre Tre

Kurs Historia 1b Historia 1b Historia 2 Historia C Historia B

Antal (varav pojkar) 24 (12) 17 83) 29 (8) 24 (11) 16 (1)

Är 1 1 2 3 3

Lärare Maria Maria Jan Jan Fredrik

Intervjuer Ja Ja Ja Ja Nej

Enkäter Ja Ja Ja Nej Nej

Elevarbeten Skriftliga Skriftliga Skriftliga Skriftliga Muntliga

Observationsstudier Ja Ja Ja Ja Ja

Insamling

Som inledning på studien genomfördes en enkät med 62 elever. 
Där kartlades deras inställning till historia som skolämne och 
i samhället, eleverna fick svara på frågor som vilken typ av 
historia de föredrog och hur de helst ville ta del av historia 
i och utanför skolan. Denna enkät upprepades efter arbetet 
med det digitaliserade primärkällmaterialet för att undersöka 
eventuella förändringar i elevernas uppfattning om historia. 
Efterenkäten besvarades av 56 elever och den innehöll även 
frågor om vad eleverna ansåg om att arbeta med det digitalise-
rade primärkällmaterialet. Medan eleverna genomförde arbe-
tet med det digitaliserade primärkällmaterialet observerade jag 
lektionerna, sammanlagt 21 lektioner vilka varade mellan 80-
90 minuter. Efter lektionsobservationerna intervjuade jag sex 
elever parvis från varje årskurs och de tre lärarna. Uppgiften 
med det digitaliserade primärkällmaterialet utgjorde en del 
i elevernas ordinarie historiekurs och lärarna la upp arbetet 
som de tyckte att det passade dem och elevgruppen. Alla lärare 
följde i stort det förslag till lektionsplanering som delgavs dem. 
En av lärarna valde att ta bort formaliadelen men instruerade 
eleverna skriftligt på tavlan och muntligt hur de skulle lägga 
upp examinationsarbetet och att de skulle konsultera andra 
källor än primärkällmaterialet. 

Hur många examinationsarbeten som lämnades in från de 
olika klasserna varierade stort, i en klass lämnade nästan alla 
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in, i andra klasser endast en handfull. Sammanlagt inkom 20 
examinationsarbeten. Eleverna arbetade i grupper om två eller 
tre som de fick forma själva.

Bearbetning

Enkäterna samlades in och sammanställdes utifrån vilken syn 
på historia eleverna gav uttryck för i svaren. Efterenkäterna 
undersökte om elevernas inställning till historia ändrats efter 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet.22 I inter-
vjuerna undersöktes elevernas och lärarnas uppfattning om 
hur arbetet med det digitala primärkällmaterialet hade avlöpt 
och vad de ansåg om arbetssättet. Observationsstudien note-
rade elevernas uttryck för historisk empati och historiskt tän-
kande under lektionerna samt hur arbetet med de digitaliserade 
primärkällorna fungerade. I elevernas examinations-arbeten 
utforskades deras uttryck för historisk empati, historiskt tän-
kande och deras förmåga att kontextualisera vad de fann i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. 

Några av resultaten

Alla elever lyckades få fram resultat av sina sökningar i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Hur de behandlade resulta-
ten varierade mellan elever, klasser och årskurser. Eleverna från 
årskurs ett skrev genomgående korta arbeten, inget överskred 
en A4-sida i längd. Eleverna i årkurs två och tre redovisade 
fler sökresultat och mer genomarbetade examinationsarbeten. 
Både lärarna och eleverna som ingick i studien nämnde att da-
tabasen såg gammeldags och slarvig ut, men menade att det 
var lätt att förstå hur de skulle söka i den. Hur eleverna arbe-
tade med det digitaliserade primärkällmaterialet skilde sig mel-
lan grupperna, klasserna och årskurserna, från minsta möjliga 
ansträngning till ambitiösa examinationsarbeten. Lärarna var 
ovana både med arbetssättet och med de digitaliserade primär-
källorna, vilket förmodligen gjorde att de förlitade sig på att 
jag skulle lösa tekniska problem och besvara elevernas frågor. 
Jag hjälpte till något, men försökte hålla detta till ett minimum 
för att inte påverka resultatet. Om tekniken fungerat felfritt 

22 Se enkäterna i Möte med det förflutna.
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hade lärarna sannolikt klarat av att genomföra arbetet med 
det digitaliserade primärkällmaterialet utan min inblandning i 
tekniska frågor. Mycket tydligt under studiens genomförande 
är den sårbarhet för tekniska problem och beroendet av fung-
erande internetanslutningar som följer på datorbaserad under-
visning. Något som likaså blev tydligt var den distraktion som 
internet kan bidra till. Eleverna lade en stor del av lektionstiden 
på spel, sociala medier och filmklipp via internet vilket kan ses 
som en nackdel i denna typ av undervisning.23

Elevernas uppfattning om historia

Förenkäten visade att eleverna föredrar att ta del av historia via 
spelfilmer som handlar om historiska händelser.24 Eleverna litar 
mest på läroboken och sin lärare, men även på äldre som berät-
tar. Att eleverna föredrar film som medium återkommer i sva-
ren i efterenkätens andra del och överensstämmer med resultat 
av andra studier.25 Enkätsvaren i sin helhet är för omfattande 
för att diskuteras närmare i denna text, för den intresserade 
hänvisas till licentiatavhandlingen.

En större förändring i elevernas föreställning om historia 
var att eleverna litade mindre på primärkällorna efter studiet 
av det digitaliserade primärkällmaterialet än innan. Genom att 
konfronteras med primärkällornas ofullständighet uppövade 
eleverna sin källkritiska förmåga, de började ana källornas be-
roende av dem som skrivit i kyrkböckerna. Överensstämmande 
resultat har iakttagits i liknande övningar med primärkällor.26 
Elevernas frustration över att uppgifter förefaller felaktiga 
eller saknas återkom i studiens enkätsvar och observations-
studier. Detta kan ha sin grund i en föreställning att primär-
källor innehåller svaret på vad som verkligen hände, ett sorts 

23 Åke Grönlund, Annika Andersson & Matilda Wiklund, Unos-uno årsrap-
port 2013 (Örebro: Örebro Universitet, 2013), tillgänglig på: https://docs.
google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit. 
24 Se förenkäten i Möte med det förflutna.
25 Se till exempel Thomas Axelson, Film och mening: En receptionsstudie 
om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2008) och Maria Deldén, Historien som fiktion: Gymnasieelevers 
erfarande av spelfilm i historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
26 Bruce VanSledright, “Confronting History’s Interpretive Paradox while 
Teaching Fifth Graders to Investigate the Past”, American Educational 
Research Journal 39:4 (2002), 1104.

https://docs.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit
https://docs.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit


55

historieämnets facit. En föreställning som utmanades när elever 
fick studera det digitaliserade primärkällmaterialet närmare. 
Eleverna fick en annan uppfattning om historia i och med ar-
betet med det digitaliserade primärkällmaterialet och det kan 
antas, då det här är en enda isolerad uppgift med digitaliserat 
primärkällmaterial, att ett kontinuerligt arbete med primär-
källmaterial kan påverka elevernas uppfattning om historia 
som ämne och vetenskap än mer. 

Eleverna uttryckte vid flertal tillfällen att det var roligt och 
intressant att arbeta med materialet och att de upplevde empati 
med individerna i materialet. De såg det som ett roligt alter-
nativ till annan undervisning. Eleverna återkom flera gånger 
till en upplevd närhet till människorna i det digitaliserade pri-
märkällmaterialet. Eleverna uttryckte också uppskattning över 
att studera vardagslivets historia. I huvudsak angav eleverna 
innan och efter mötet med det digitaliserade primärkällmate-
rialet störst intresse för att ta del av historia via spelfilm och 
äldres berättelser. 

Eleverna, och en lärare, angav att de saknade fakta i det 
digitaliserade primärkällmaterialet. Vad de efterfrågar och vil-
ken innebörd de la i ordet fakta fick jag inte något svar på 
eller förklaring till. Det kan vara så att eleverna inte upplevde 
uppgifterna i arkiven som fakta då de inte var bearbetade på 
något sätt, utöver överföringen till det digitala formatet, utan 
innehöll endast arkivuppgifterna. Ingen av lärarna hade nyttjat 
digitaliserade primärkällor i historieundervisningen före un-
dersökningen tog sin början. De var dock alla positiva till att 
använda det igen om DDB och sökmotorn Indiko uppdatera-
des och de problem som funnits med tekniken avhjälptes.

Eleverna uttrycker historisk empati

Eleverna uppvisade vid flera tillfällen historisk empati kopplat 
till det digitaliserade källmaterialet, både under observations-
studierna, intervjuerna och i examinationsarbetena. Eleverna 
uppvisade historisk empati även genom ansatser att anta forna 
tiders individers perspektiv. De diskuterade händelser och age-
randen baserat på de förutsättningar de föreställde sig att män-
niskorna hade på 1800-talet. Förmågan till historisk empati 
uppvisades mest frekvent i de diskussioner som hölls i sam-
band med de muntliga framställningarna i en av klasserna och 
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i elevintervjuerna. De fria diskussionerna visade att lärandet 
och utvecklandet av historisk empati kunde fortsätta efter att 
arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet avslutats. 
Läraren ledde dessa diskussioner och eleverna uppvisade flest 
exempel på historisk empati i dessa diskussioner vilket stäm-
mer väl överens med tidigare studier av Tally och Goldenberg 
som betonade lärarens ledning som vital för elevernas förmåga 
till historisk empati och historiskt tänkande.27

Historisk empati kan vara något som eleverna, och möjligt-
vis även lärarna, anser ligga utanför redovisningsformen exa-
minationsarbete. I instruktionerna till övningen fanns inte hel-
ler några anvisningar om att de skulle relatera till individerna 
i materialet på ett empatiskt sätt varför flest exempel återfinns 
utanför examinationsarbetena. Måhända skulle känslorna få 
lov att ta större plats i historieundervisningen. Ingen av lärarna 
nämnde historiskt tänkande eller historisk empati under arbe-
tet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Men en lärare 
nämnde att det var viktigt att eleverna förstod att historia ut-
gjordes av verkliga människor. 

Tidigare studier har främst fokuserat på perspektivtagande 
historisk empati och utvecklandet av historisk empati. I denna 
studie valde jag att inte göra skillnad på de olika typerna av 
empati, den historiska empatin som eleverna gav uttryck för 
behövde inte nödvändigtvis utgöra den enda form av empati 
eleverna kände. I studien var uttrycken för empatisk omsorg be-
tydligt fler än de för perspektivtagande. Att perspektivtagande 
empati skulle vara en högre form av empati, som Barton och 
Levstick hävdar, kan ifrågasättas. 28 Perspektivtagande empati 
ligger ofta nära kontextualisering och bedöma vad som är per-
spektivtagande empati och vad som är kontextualisering är svår-
tolkat. Ytterligare en invändning jag har är att helt ta någon an-
nans perspektiv, framförallt någon så avlägsen i tid, kanhända 
inte ens är möjligt. Sarah Brooks är den forskare som redovisar 
flest exempel på perspektivtagande historisk empati i sin studie, 
hon observerade eleverna under ett halvår, inte under en enskild 
uppgift med digitaliserat primärkällmaterial som i min studie.29 

27 Tally & Goldenberg (2005), 2.
28 Barton & Levstik (2004), 240.
29 Brooks (2011), passim.
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Eleverna uttrycker historiskt tänkande

Även om det historiska tänkandet var ofta uppblandat med 
presentism uppfyllde samtliga elever i studien något av de i 
inledningen uppställda kriterierna för historiskt tänkande vid 
något tillfälle i sina redovisningar, examinationsarbeten eller 
klassrumsdiskussioner. 30Dåtiden insiktsfullt diskuterat utifrån 
det förhållande som då rådde återfinns i talrika exempel, en in-
dikation på att eleverna kontextualiserade sina resultat. I flera 
examinationsarbeten och redovisningar framfördes att historia 
är en process som leder till att människan får det bättre och 
bättre. Möjligtvis är eleverna fostrade in i presentism, då histo-
ria ofta studeras som en linjär utvecklingsprocess. 

Korroboration använde eleverna sällan i sina examinations-
arbeten, trots instruktioner om att de skulle studera andra käl-
lor. Elever som använde korroboration uppvisade fler exempel 
på historiskt tänkande och perspektivtagande historisk empati 
än de som inte korroborerade. Eleverna som använde korrobo-
ration berörde inte aspekter i texter som de studerat som kunde 
motsäga deras resultat av sökningarna i det digitaliserade pri-
märkällmaterialet, texterna användes bara som stöd för deras 
slutsatser. Huvudpunkten i elevernas diskussion av resultaten 
var oftast huruvida uppgifterna i det digitaliserade primärkäll-
materialet var troliga och sannolika. Eftersom eleverna uppgav 
sig vara ovana att arbeta med primärkällor är det inte otänk-
bart att eleverna även var ovana att jämföra sekundär- och pri-
märkällor. De principer för historiskt tänkande som Wineburg 
ställer upp är, enligt min åsikt, troligen möjliga att uppnå med 
långsiktigt arbete med primärkällor. 

Att kunna ställa relevanta frågor till primärkällor och be-
svara desamma är en del av vad Wineburg betecknar som his-
toriskt tänkande. Eleverna anbefalldes i instruktionerna att 
formulera en fråga till materialet och det lyckades de med. 
Förvisso kan eleverna bara ha följt instruktionen och konstrue-
rat en fråga, men i det historiska tänkandet ligger förmågan att 
formulera frågor till primärkällmaterialet och försöka besvara 
dem med uppgifter hämtade från källan, vilket majoriteten av 
eleverna gjorde.

30 Främst Examinationsarbetena 12 klass E. examinationsarbete 16 klass C, 
Examinationsarbete 18 klass C.
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Eleverna kontextualiserar

I examinationsarbetena betraktade majoriteten av eleverna sin 
samtid som det normala och få kontextualiserade uppgifterna 
de fann. Eleverna behöver visserligen kunskap om tiden de 
studerar för att kunna kontextualisera, men i examinationsar-
betena visade de sällan förmåga att se historia som en annan 
kultur utan dåtiden betraktas som en underutvecklad civilisa-
tion som omfattar allt före deras egen tid, de gör ingen skill-
nad på olika epoker och tider utan allt är ”historia”. Arbetet 
med DDB visar på nödvändigheten av att eleverna lär sig att 
kontextualisera. Utan förmågan att sätta in sina fynd från det 
digitaliserade primärkällmaterialet i sin kontext kan eleverna 
inte tolka källmaterialet eller riskerar att dra slutsatser som 
inte är vetenskapligt underbyggda. De som bäst lyckades med 
kontextualisering var eleverna i de två högre årskurserna, även 
om de själva framförde att de hade för bristande förkunskaper 
för att fullt ut kunna ta till sig arbetet med det digitaliserade 
primärkällmaterialet.

Arbetet med det digitaliserade primärkällmaterialet i ett 
undervisningsperspektiv 

Farhågor kring internet i undervisningen tar ofta upp att elev-
erna klipper och klistrar från olika webbplatser och i praktiken 
lär sig lite om det de ska studera. Det Stéphane Lévesque anger 
som eftersträvansvärt, att eleverna ska arbeta vetenskapligt och 
ha en hypotes och kunna skapa konklusioner.31 Det är möjligt 
med DDB. Eleverna måste själva bearbeta och analysera upp-
gifterna från de digitaliserade primärkällorna för att få svar 
på sina hypoteser. Att arbeta med digitaliserat källmaterial var 
helt nytt för eleverna och en del frustration uppstod, vilket 
också framkom i de studier Vikström och Nygren genomfört.32 
Några av eleverna ville i stor utsträckning ha hjälp att söka i 
det digitaliserade primärkällmaterialet, de prövade inte själva 
utan föredrog att läraren bistod dem i att genomföra sökning-
arna. Lévesque ser en fara med att elever tar den enkla vägen ut 

31 Lévesque (2008), passim.
32 Nygren & Vikström (2013).
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och anser att välformulerade uppgifter förhindrar detta.33 
Lärarnas genomgångar, förberedelser och hur de presente-

rade och ledde elevernas arbete med det digitaliserade primär-
källmaterialet varierade vilket reflekterar hur ett digitaliserat 
primärkällmaterial skulle kunna användas i en verklig under-
visningssituation. I arbetet med det digitaliserade primärkäll-
materialet hade läraren efter introduktionen en handledande 
funktion. Lärarna i studien hjälpte eleverna med frågeställ-
ningen, utvecklade elevernas kritiska tänkande och vägledde 
eleverna när de stötte på motstånd. Lärarens ämneskunska-
per visade sig vara viktiga. Läraren behövde agera stöd i såväl 
grupprocesserna som i forskningsfrågor och behövde då be-
härska ämnet. Lärarna måste dessutom ha kunskap om käll-
materialet, men som denna studie visar behöver lärarna inte 
någon omfattande fortbildning för att kunna genomföra ar-
betet med det digitaliserade primärkällmaterialet. Enligt Bass 
och Rosenzweig är tillfredställelsen i att hitta, upptäcka och 
finna svar på sina frågeställningar roligt, spännande och ger 
eleverna omedelbar återkoppling i lärandet.34 Den slutsatsen är 
inte uppenbar i resultaten för min studie, men de flesta eleverna 
gav övningen ett relativt högt betyg i efterenkäten. Att använda 
digitaliserade primärkällor i undervisningen ger möjlighet att 
använda IKT på ett fruktbart sätt i historieundervisningen och 
ger eleverna erfarenhet av arkivforskning på ett lättillgängligt 
sätt. Eleverna framförde flera gånger att det var verkliga män-
niskor som de fick studera, och att abstrakta saker som hög 
barnadödlighet blev konkreta för dem. 

33 Lévesque (2008), passim.
34 Randall Bass & Roy Rosenzweig, “Rewiring the History and Social 
Studies Classroom: Needs, Frameworks, Dangers and Proposals”, Journal of 
Education 181:3 (1999), 47.
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Avslutning

Kyrkoböcker i historieundervisningen har flera syften: att elev-
erna ska få en insikt på vilket sätt som de historiska fakta de 
möter i läroböcker och andra historieförmedlare konstrueras, 
att eleverna ska få arbeta praktisk med historia vilket enkä-
terna visar att de sällan gör och att eleverna får arbeta med 
primärkällor som inte är utvalda, tillrättalagda och redige-
rade utan möter historia utan anpassning till skolsituationen. 
Eleverna uttryckte ofta och i många sammanhang empati med 
de personer som de mötte i materialet och samtliga 110 elever 
i studien genomförde någon form av undersökning av kyrko-
boksmaterialet. Eleverna var något mindre erfarna i att formu-
lera hypoteser, dra slutsatser och kontextualisera även om det 
syntes en klar utveckling från de yngsta till de äldsta eleverna. 

Sammantaget anser jag att primärkällor har en viktig roll 
inom historieämnet. Inte bara för att uppöva elevernas käll-
kritiska förmåga utan kanske främst för att de ska få ta del 
av en aspekt av hur historia forskar på, skrivs och en chans 
att praktisk få arbeta med historiska källor. Fler studier och 
studier av yngre elever behöver genomföras. Med hänvisning 
till denna studies resultat bör primärkällornas plats i historie-
undervisningen vara mer än ett tillägg till den ordinarie under-
visningen. Den bör vara ett av de vanliga undervisningssätten. 
Möt det förflutna utan att lägga det tillrätta, eleverna kan mer 
än vad vi tror. 
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Läroboken i historieundervisningen: 
en fallstudie med fokus på elever, 
lärare och läroboksförfattare

Annie Olsson

Läroboken är kanske det läromedel som är allra mest förknip-
pat med skolan. Varje elev förväntas ta sig igenom åtskilliga 
hyllmeter av textböcker och övningsböcker under sin skoltid. 
Forskning om läroböcker visar också att den är det läromedel 
som används allra mest.1 Detta gäller trots en-till-en satsningar 
på att ge elever datorer och frekventa uppmaningar till eleverna 
att ”söka fakta” eller ”forska” på egen hand. Då läroboken för 
många människor är de enda böcker de läser så framgår också 
att de har en demokratiserande uppgift. De utgör dessutom en 
försäkran om att alla elever har tillgång till de faktakunskaper 
de behöver ha för att klara sina studier.2 Den får också stort in-
flytande över vilka värderingar och kunskaper som elever, och 
i viss mån även lärare, uppfattar som viktiga och även för hur 
eleverna tror att faktatexter skall formuleras.3 Läroböckers in-
flytande i skolverksamheten är således stort och det är rimligt 
att anta att de attityder som får uttryck där också påverkar 
elevers och lärares attityder till de ämnen som berörs och un-
dervisning i dessa ämnen. Elever och lärare har emellertid med 
sig sin egen förförståelse och egna attityder till de ämnen de lä-
ser i skolan. Inom historieämnet är detta särskilt framträdande 
eftersom elever och lärare stöter på ämnet även i sammanhang 
utanför skolan, såsom i filmer, böcker, statyer på gatan eller 

1 Sören Levén, Lärares attityder till läromedel - Rapport om enkätundersökning 
bland lärare om läroböcker och läromedel (Q-steps I Sverige AB, 2003), 10.
2 Niklas Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, i Att spegla världen 
– läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Student-
litteratur, 2011), 17 och 28.
3 Richard J. Paxton, ”A Deafening Silence - History Textbooks and the Students 
Who Read Them”, Review of Educational Research, 69:3 (1999), 322.
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berättelser från föräldrar och äldre släktingar om hur det var 
förr. Elevernas attityder till olika historiska skeenden, personer 
eller mekanismer behöver således inte nödvändigtvis stämma 
med lärobokens, lärarens eller andra elevers.

Den studie som detta kapitel redogör för sammanfattade 
vilka attityder elever, lärare och läroboksförfattare ger uttryck 
för i det undersökta materialet. De forskningsfrågor som struk-
turerade studien var:
•	 Hur ser läroboksförfattarnas attityder ut gällande historia, 

historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning?
•	 Hur ser lärarens attityder ut gällande historia, historieun-

dervisning, lärobok och läroboksanvändning?
•	 Hur ser elevernas attityder ut gällande historia, historieun-

dervisning, lärobok och läroboksanvändning?
Studien hade till syfte att öka kunskapen om varför läroboken 
tas i anspråk på det sätt som görs och att utveckla kunskap om 
vad som kan ligga till grund för de motsättningar och dilem-
man avseende lärobokens roll i undervisningen som påvisats 
utifrån tidigare forskning.4 

Jag valde att göra en fallstudie utifrån en klass i årskurs två 
på ekonomiskt program på gymnasiet som läste kursen historia 
1b samt deras lärare och lärobok. Den lärobok de använde var 
Perspektiv på historien 1b, av Hans Nyström, Lars Nyström 
och Örjan Nyström.5 Då det var samspelet mellan lärare, elever 
och lärobok jag var intresserad av så valde jag att inte intervjua 
läroboksförfattarna utan att undersöka deras attityder utifrån 
hur de representerades i läroboken, vilket motsvarar den repre-
sentation som elever och lärare kommer i kontakt med.

Tidigare forskning

Ammert har definierat tre analytiska perspektiv som kan till-
lämpas inom forskning om läroböcker. Ett övergripande per-
spektiv, som han kallar processuellt, handlar om lärobokens 
tillkomst, förmedling och mottagande. Därefter definierar han 
två olika varianter av det processuella perspektivet som han 

4 Annie Olsson, Läroboken i historieundervisningen: en fallstudie med fokus 
på elever, lärare och läroboksförfattare (Umeå: Umeå universitet, 2014).
5 Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström, Perspektiv på historien 1b 
(Malmö: Gleerups, 2011).
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kallar strukturellt och funktionellt. Det strukturella perspekti-
vet handlar om sådant som kan påverka lärobokens tillkomst 
och utformning, som till exempel lagar, styrdokument och 
marknadskrav. Det funktionella perspektivet handlar istället 
om hur läroböckernas innehåll, hur de väljs och används samt 
hur eleverna möter och mottar lärobokens budskap.6 Det är 
främst det funktionella perspektivet som denna studie anslu-
ter sig till då jag har undersökt hur användningen påverkas av 
elevers och lärares attityder till lärobok och läroboksanvänd-
ning samt till historia och historieundervisning. 

Lärares attityder till läroboksanvändning i historia un-
dersöktes 2010 i en stor samnordisk surveyundersökning där 
lärarna fick svara på frågor om läromedel, bland annat läro-
böcker. Där framgår att de flesta lärarna ansåg att läromedlens 
viktigaste roll var att ge en historisk översikt. Näst viktigast var 
att uppmuntra självständigt tänkande.7 Användningen av läro-
boken varierar emellertid kraftigt från lärare till lärare och en-
ligt Svensson så är det lärarens undervisningsstil som avgör hur 
läroboken används.8 Enligt en studie av Englund så verkar en 
del lärare utgå ifrån att en läroboksnära undervisning garante-
rar att de också följer kursplan och läroplan.9 Andra lärare vill 
inte riktigt erkänna att de använder läroboken, antagligen för 
att det inte anses som särskilt progressivt.10 Angående elevers 
attityder till läroböcker och läroboksanvändning så framgår 
att många elever anser att läroböcker är tråkiga.11 Vinterek 
har dessutom konstaterat att många elever inte använder läro-
böcker i någon större utsträckning i skolan. Hon kom fram till 
att 30% av eleverna i åk 8 och 9 som deltog i hennes 

6 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 29–38
7 Monika Vinterek, ”Different Kinds of Teaching Resources - Different Kinds 
of Learning”, i Opening the Mind or Drawing Boundaries? – History Texts in 
Nordic Schools, red. Thorstein Helgasson & Simone Lessig (Göttingen, V&R 
unipress, 2010), 129f.
8 Ann-Christine Svensson, ”Hur används läroboken”, i Att spegla värl-
den – Läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: 
Studentlitteratur, 2011), 307.
9 Boel Englund, Läsa ord i bok eller söka kunskap? (Stockholm: Stockholms 
universitet), 85f.
10 Ammert, “Om läroböcker och studiet av dem”, 27.
11 Boel Englund, ”Vad gör läroböcker?”, i Att spegla världen - läromedelsstudier 
i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 287.



66

studie, inte läste en enda lärobokssida under en vanligt skol-
dag. Motsvarande siffra för gymnasiet var 40%.12 Reichenberg 
visar vidare att många elever har svårt att ta till sig och förstå 
innehållet i läroböckerna13 och Nelson konstaterar också att 
oavsett läraren så är det ytterst få elever som verkar ha någon 
strategi för hur de lär sig med lärobokens hjälp.14

I den här redovisade studien undersöks vilken attityd elever, 
lärare och läroboksförfattare har till vad som är viktigt i his-
torieämnet och historieundervisningen. Barton och McCully 
har påvisat vikten just av att ta reda på vilka attityder elever 
har gentemot historieämnet för att kunna göra undervisningen 
mer engagerande och effektiv.15 Peter Seixas har undersökt vad 
elever tycker är viktigt i historieämnet och hans studie visar 
att de i första hand uppskattar sådant som har haft stor in-
verkan på nutida förhållanden och sådant som kan lära dem 
att undvika att upprepa historiska misstag.16 Om man istället 
frågar lärarna vad de tycker så anser de enligt en undersökning 
av Berg att de viktigaste aspekterna av historieundervisningen 
är att ”ge orientering och kunskap om samhällets historia och 
kulturarv” samt att ”kritiskt granska samhällets- och histori-
ens strukturer och sammanhang”.17 Berg påvisar vidare att det 
finns två områden som alla hans intervjuade lärare tar ställning 
till och det är historia som demokratifostran och historia som 
emancipation.18 Angående attityder till historieundervisningen 

12 Monika Vinterek, ”Svenska elevers läsning av undervisningstexter: Helhet 
eller Fragment?”, i Tekst i vekst - teoretiske, historiske, och analytiske per-
spektiver på pedagogiske tekster, red. Dagrun Skjelbred, Trine Solstad & Bente 
Aamotsbakken (Oslo: Novus forlag, 2007), 225.
13 Monica Reichenberg, Röst och kausalitet i lärobokstexter: en studie 
av elevers förståelse av olika textversioner (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis; 2000), 64 ff.
14 Johan Nelson, “Hur används läroboken av lärare och elever?”, i NorDina. 
Nordic Studies in Science Education 4, 16–27, red. Berit Bungum, Anita Wallin 
& Björn Andersson (Malmö: Malmö högskola, 2009), 22.
15 Keith C. Barton & Alan W. McCully, “History, Identity, and the School 
Curriculum in Northern Ireland: an Empirical Study of Secondary Students’ 
Ideas and Perspectives”, Journal of Curriculum Studies 37:1 (2005): 111 f.
16 Peter Seixas, “Students Understanding of Historical Significance”, Theory 
and Research in Social Education 22:3 (1994), 290–295.
17 Mikael Berg, Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse 
hos gymnasielärare i historia (Karlstad: Karlstads universitet; 2010), 44 f.
18 Ibid.



67

så framgår det av en studie av Nygren att bland de lärare han 
intervjuat förekommer fyra huvudsakliga strategier: flerper-
spektivitet, där olika perspektiv och tolkningar av historien är 
i centrum; narrativ historia, där kronologi och levandegörande 
av historien är centrala; samhällsvetenskaplig historia där his-
toriens betydelse för att kunna se mönster i utvecklingen mot 
dagens samhälle är i centrum och slutligen den eklektiska, där 
lärarna strävar efter att presentera historien på många olika 
sätt och med olika metoder.19 Det vanligaste arbetssättet i his-
torieundervisningen är enligt en utvärdering av Skolverket att 
läraren pratar och eleverna passivt förväntas ta in vad läraren 
säger. Detta stämmer enligt Skolverket illa med de arbetsformer 
som eleverna uppskattar, vilket är elevaktiva metoder och då 
särskilt diskussion, både med läraren och i mindre grupper.20

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskningen sägas på-
visa följande dilemman och motsättningar angående använd-
ningen av läroboken i undervisningen:

Läroboken används flitigt i skolsammanhang

Många elever anser att läroboken är tråkig och ointressant

Många elever anser att läroboken är svår att förstå

Många elever har inte fått lära sig strategier för hur en läro-
bok kan läsas för att dess potential skall kunna utnyttjas väl

Många elever efterlyser samarbete och aktiva arbetssätt 
men möter i undervisningen i stor utsträckning passiva ar-
betssätt och individuellt arbete i vilka arbetet med lärobo-
ken är en del

Att använda läroboken ger låg status och lärarna vill därför 
inte kännas vid att de gör det.

19 Tomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Umeå universitet, 2009), 85–90.
20 Vilgot Oscarsson & Gunilla Svingby, Nationella utvärderingen av grund-
skolan 2003 (NU03): samhällsorienterade ämnen (Stockholm: Skolverket, 
2003), 31 ff.
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Teori

Den teoretiska grunden i undersökningen är en konstruktivis-
tisk kunskapssyn med utgångspunkt i kognitiv schemateori. 
Denna teori formulerades av F.C. Bartlett på 1930-talet och 
går kortfattat ut på att hjärnan sorterar in olika kunskaper i 
olika scheman och att ny kunskap sorteras in i dessa scheman 
och får på så sätt ett sammanhang och en kontext.21 Kunskaper 
som inte passar in i något schema och som således inte kan 
kopplas till tidigare kunskaper riskerar att lämnas därhän och 
glömmas bort.22 

Undersökningen anknyter även till attitydforskning. Inom 
attitydforskningen beskrivs en attityd som en typ av mentalt 
schema i vilket en positiv eller negativ bedömning ingår som en 
del.23 Attityd är ett begrepp som används även i vardagligt tal, 
inte minst i olika statistiska undersökningar. När begreppet an-
vänds i vetenskapligt syfte så bör man emellertid skilja mellan 
djupt liggande övertygelser, känslor och handlingsberedskaper 
som då är vad som utgör en attityd och de åsikter som återfinns 
i betydligt ytligare lager i vårt medvetande. Om du till exempel 
uttrycker en uppfattning om något som du inte vet så mycket 
om och inte känner särskilt starkt för, så kan denna typ av me-
ningsyttranden i teoretiskt avseende uttrycka en åsikt medan 
ett mer djupt känt yttrande kan uttrycka en attityd. 24 Attityd 
är också det begrepp som har operationaliserats i min studie. 

En annan kognitiv teori som fungerat som en teoretisk ut-
gångspunkt i studien är den kognitiva dissonansteorin såsom 
den formulerats av Leon Festinger. Enligt denna så strävar 
människan efter harmoni, efter att attityder, åsikter och kun-
skaper skall vara i balans, eller konsonans, som Festinger kallar 
det, med varandra. Om de inte är det så råder dissonans och 

21 F.C. Bartlett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1932), 204–213.
22 Richard C Anderson, Rand J Spiro & Mark C Anderson, “Schemata as 
Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse”, 
American Educational Research Journal 15:3 (1978), 433–440.
23 Maria Wingstedt, Language Ideologies and Minority Language Policies in 
Sweden - Historical and Contemporary Perspectives (Stockholm: Stockholm 
University, 1998), 111.
24 Catharina Nyström Höög, Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta: 
svenska åsikter om importord (Oslo: Novus, 2005), 20f.
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människan kommer då automatiskt att sträva efter att åter-
ställa konsonansen, till exempel genom att förtränga ny kun-
skap som inte passar in i gamla scheman eller genom att an-
passa de gamla schemana så att den nya kunskapen kan passa 
in där. Konsonans och dissonans används i den här studien vid 
jämförelsen mellan attityder hos elever, lärare och läroboksför-
fattare.

En lärobok erbjuder mycket ny information och skulle där-
för kunna ha en viktig inverkan på läsarnas attityder. Detta 
förutsätter emellertid att boken läses aktivt. En aktiv läsare är 
enligt Reichenberg en person som kan aktivt bearbeta texten, 
kritiskt ifrågasätta den och som kan läsa mellan raderna. En 
passiv läsare bearbetar inte texten och det som inte står tydligt 
utskrivet går ofta den passive läsaren förbi.25 En aktiv läsning 
av läroboken kan bidra till att attityder förändras genom att till 
exempel väcka känslor eller tillföra ny kunskap. Dissonanser 
kan därmed uppstå eller tidigare dissonanser hävas. I detta ka-
pitel kommer begreppen aktiv och passiv läsning att användas 
i beskrivningen av olika lässtrategier som tillämpas av eleverna. 

Material och metod 

Undersökningen är en fallstudie av eleverna i en undervisnings-
grupp i kursen Historia 1B, i årskurs två på ekonomiskt pro-
gram samt deras lärare och deras lärobok. Det material som 
studien bygger på utgörs av intervjuer med lärare och elever, 
elevernas svar på ett frågeformulär, lektionsobservationer, lek-
tionsmaterial samt delar av läroboken. Elever och lärare inter-
vjuades i semistrukturerade intervjuer. Eleverna intervjuades i 
grupper om fyra till fem personer och vardera intervjun tog 
ungefär en halvtimme. I slutet av terminen hölls även komplet-
terande intervjuer med fyra av fem elevgrupper som vardera 
omfattade tio till femton minuter. Intervjun med läraren omfat-
tar cirka 45 minuter. Lektionsobservationerna ägde rum under 
fem lektioner av ett undervisningsmoment som handlade om 
första och andra världskriget. När det momentet var avslutat 
svarade eleverna på ett frågeformulär som omfattade frågor 
om hur de använt läroboken under momentets gång. Jag fick 

25 Monica Reichenberg, Vägar till läsförståelse (Stockholm: Natur och Kultur, 
2012), 56 ff.
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också tillgång till lärarens anteckningar, powerpoint-redovis-
ningar, prov och annat material som använts under de lektioner 
då jag inte varit närvarande. Slutligen så har jag också använt 
och analyserat delar av läroboken. Främst handlar det om text 
och uppgifter från de delar av läroboken som omfattade det 
undersökta momentet, det vill säga första och andra världs-
krigen. Jag har också utgått ifrån tidslinjerna i hela läroboken.

De attityder jag genom detta material påvisar har delats in 
i implicita och explicita attityder. Med explicita attityder avses 
då sådana som elever, lärare och läroboksförfattare själva ger 
uttryck för i intervjuer respektive i förord och de två inledande 
teori- och metodavsnitten i läroboken. Implicita attityder avser 
sådana som framkommer vid tolkning av annat material så-
som lektionsobservationer och delar av lärobokens huvudtext. 
I resultatdelen redovisas först läroboksförfattarnas implicita 
och explicita attityder till historia, historieundervisning, läro-
bok och läroboksanvändning, därefter redovisas lärarens och 
elevernas attityder på samma sätt. Dessa jämförs därefter med 
varandra och relateras slutligen till tidigare forskning.

Resultat

Läroboksförfattarna uttrycker den explicita attityden att his-
toriens viktigaste uppgift är att visa hur samhället och världen 
har utvecklats och hur världen har blivit vad den är idag. De 
uttrycker också att historia är viktigt för att vi kan lära oss 
att hantera dagens problem utifrån erfarenheter mänskligheten 
gjort tidigare i historien. Läroboksförfattarnas implicita attity-
der visar emellertid att det i första hand är händelser som har 
att göra med maktskiften av olika slag samt konflikter och krig 
som betonas som viktiga. Hur dessa har påverkat samhället el-
ler vad vi kan lära av dem diskuteras sällan eller aldrig i boken. 
De personer som omnämns oftast på tidslinjerna är regenter 
och politiska ledare och näst oftast omnämns vetenskapsmän 
och uppfinnare. Av de som nämns på tidslinjerna är 94 % män. 

Läroboksförfattarna uttrycker vidare attityden att den his-
toriska utvecklingen leder till att människor får det bättre och 
bättre. Senare epoker framstår också som viktigare än de äldre 
eftersom de får större utrymme i boken ju närmare modern tid 
de ligger. Kapitlet ”Tiden efter 1989” är det sista kapitlet och 
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det som får mest utrymme i boken. Den positiva attityd till nu-
tiden som målas upp i bokens inledning återspeglas emellertid 
inte alls här utan istället lyfter författarna i stor utsträckning 
fram konflikter och ekonomiska kriser. 

Författarna uttrycker också den explicita attityden att det 
i första hand är Europas och Sveriges historia som är viktig. 
Detta stämmer också med deras implicita attityd då boken 
mest berör detta. I de fall andra länder diskuteras så är det 
oftast i samband med konflikter med europeiska länder. 

I bokens inledning presenteras också källkritik och histo-
riebruk och det sägs att dessa utgör grundläggande begrepp i 
historievetenskapen och antyds att boken återkommande skall 
knyta an till dessa begrepp. För övrigt ger läroboksförfattarna 
inledningsvis väldigt få råd om hur boken skall användas, men 
de nämner att bildmaterialet lämpar sig för såväl analyser som 
diskussioner. I lärobokens uppgifter uppmanas emellertid elev-
erna i första hand att återge eller diskutera de fakta som pre-
senteras i texten. Detta gäller även för de uppgifter som utgår 
ifrån olika historiska texter och andra källor. Endast i undan-
tagsfall uppmanas de till källkritisk granskning eller att disku-
tera utifrån historiebruksaspekter. Ordet historiebruk nämns 
emellertid aldrig i uppgifterna. 

Lärarens explicita attityd har sammanställts utifrån hans 
uttalanden i en intervju och hans implicita attityd utifrån vad 
jag noterat under lektionsbesök samt utifrån de filmer, power-
point-redovisningar, prov och annat lektionsmaterial som jag 
tagit del av. Läraren uttrycker i intervjun att historia är viktigt 
som en avgörande del av allmänbildningen. Han betonar också 
vikten av att eleverna lär sig att se långa linjer i historien och 
tycker därför att det är viktigt att ta upp äldre historia som 
antiken och medeltiden. Han uttrycker dessutom att Europa 
är det viktigaste geografiska området i undervisningen och att 
eleverna behöver ha studerat den äldre historien för att kunna 
förstå Europas utveckling till vad det är idag. Läraren säger 
sig också särskilt lyfta fram ett idéhistoriskt perspektiv på 
undervisningen och lägger därför stor betoning på ideologier 
och politiska idéer. Inte minst betonar han vikten av att ta upp 
Sovjetkommunismen och dess övergrepp, eftersom han säger 
att så få elever känner till den. 
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Han anser också att det är viktigt att eleverna känner lust för 
ämnet och hans sätt att uppmuntra detta är att variera under-
visningen så mycket som möjligt. Han använder olika typer av 
läromedel, främst dokumentärfilm och spelfilmer, som används 
i stor utsträckning, men också artiklar. Under lektionerna an-
vänds flera olika arbetssätt och metoder, som föreläsningar, 
diskussioner, bildanalyser och muntliga redovisningar. Läraren 
anser att eleverna behöver en lärobok för att de skall få krono-
logi och långa linjer klara för sig. Till deras hjälp har han gett 
eleverna ”läsanvisningar”, vilka består av frågor att besvara 
som förutsätter ”korsvis” läsning i boken. Läsanvisningar och 
läroboksläsning följs emellertid aldrig upp gemensamt utan 
eleverna förutsätts klara av det själva. De får heller aldrig läs-
läxor eller liknande i läroboken och när boken utgör underlag 
för diskussion så är det endast de fakta som står i boken som 
diskuteras, inte själva boken som källa. Detta skiljer läroboken 
från de filmer, bilder och artiklar som förekommer i undervis-
ningen och som diskuteras ingående. Elevernas kunskaper re-
dovisas i form av ett prov som innehåller essäfrågor. För att 
klara detta prov förutsätts att eleverna har tillgodogjort sig alla 
de faktakällor som stått dem till buds i undervisningen; fram-
för allt föreläsningar, filmer och läroboken. Läraren uttrycker 
vidare att det är viktigt att eleverna lär sig vissa färdigheter 
och får del av vissa redskap för att kunna tillgodogöra sig his-
torieämnet. Bland annat avser han då källkritiska färdigheter, 
vilka eleverna också möter i form av lektionsinslag och som 
hemuppgifter som är obligatoriska men som sällan eller aldrig 
följs upp. De ingår heller inte som ett inslag i provet. 

Eleverna ger många olika svar på vad de tycker är viktigt i 
historia. Det går inte att säga att eleverna hyser den ena eller 
andra explicita attityden utan grupper av elever hyser olika at-
tityder och det som kan urskiljas är mönster i deras samlade 
uttalanden. Ett sådant tydligt mönster är att väldigt få elever 
anger faktadetaljer som viktiga i historien. Några svarar med 
händelser eller epoker men ingen svarar med årtal eller plat-
ser och endast ett litet fåtal anger någon person. Istället är det 
allmänna resonemang som lyfts fram och det vanligaste är 
att det som anses viktigt i historia är hur samhället har blivit 
som det är idag och vad som har påverkat det. Det näst van-
ligaste svaret var att lära sig av misstag som begåtts tidigare. 
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Allmänbildning och att få fler/bredare perspektiv nämns också 
av ett antal elever. Eleverna tycker i första hand att svensk och 
utomeuropeisk historia är viktig och intressant, ingen nämner 
europeisk historia. Nästan alla av de få händelser och personer 
de nämner som viktiga hör emellertid, paradoxalt nog, till den 
europeiska historien och samtidigt som flest anser att svensk 
historia är viktig så är det också många som uttrycker att det 
är tråkigt med svensk historia. De arbetssätt de föredrar är i 
första hand diskussioner i grupp samt grupparbeten och de vill 
i första hand redovisa sina kunskaper i form av skriftliga in-
lämningsuppgifter. Traditionella, faktaåtergivande prov är det 
många som uttrycker att de inte tycker om. De läromedel som 
flest elever föredrar är film och föreläsning. Läroboken är det 
läromedel de använder mest men det är betydligt fler som säger 
sig vara kritiska mot läroboken än de som säger sig uppskatta 
den. Förutom läroboken så är det också många som anger att 
de använder film och anteckningar från filmer eller andra an-
teckningar samt att de använder internet och då bland annat 
Wikipedia och NE. De uttrycker att läroboken har svårt språk 
och är tråkigt skriven. Den del av läroboken som flest elever 
säger sig uppskatta är bilder, men de delar som flest säger sig 
använda är huvudtext, sammanfattningar, tidslinjer och fakta-
rutor.

Läroboksförfattarnas, lärarnas och elevernas attityder i
relation till tidigare forskning

Utifrån min undersökning kan man dra vissa slutsatser kring de 
dilemman och motsättningar i läroboksanvändningen som jag 
i inledningen sammanställt utifrån tidigare forskning. Jag har 
urskilt några olika spår i motsättningarna: innehållets påver-
kan, språkets påverkan, lässtrategiernas påverkan och slutligen 
de förutfattade meningarnas påverkan. Angående innehållets 
påverkan så har jag analyserat utifrån de fyra undervisnings-
strategier som Thomas Nygren identifierat. Både lärare och 
elever anknyter till den flerperspektivistiska strategin då de be-
tonar breda och/eller olika perspektiv och den eklektiska stra-
tegin då de betonar variation i undervisningen och betydelsen 
av att använda olika arbetssätt. Detta erbjuds inte i läroboken 
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som istället bara erbjuder ett perspektiv och en tolkning av vad 
som hänt i historien. Läroboken erbjuder inte heller möjlighet 
att arbeta utifrån ett eklektiskt perspektiv då den bara erbjuder 
ett perspektiv i innehållet och uppgifterna är tämligen likar-
tade. Den samhällsvetenskapliga strategin betonas av eleverna 
då de anser att historia är viktigt för att man kan lära sig av 
tidigare misstag och för att man kan lära sig hur samhället bli-
vit idag. Läraren däremot anknyter inte till detta perspektiv 
utan betonar istället kronologi och allmänbildning, i linje med 
den narrativa strategin. Läroboksförfattarna uttrycker sig i bo-
kens inledning på ett sätt som kan tolkas som att de tycker 
att den samhällsvetenskapliga strategin är viktig men de ger 
aldrig uttryck för den i huvudtexten. Läroboken ligger istället 
närmast den narrativa strategin, då den betonar kronologi och 
faktainnehåll. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera 
att elevernas strategier för vad de anser vara viktigt i historia 
och historieundervisning inte alls överensstämmer med lärobo-
kens men däremot till viss del med lärarens. Lärarens strategier 
överlappar både läroboken och elevernas men överensstämmer 
inte helt med någon av dem. Då elevernas attityder till vilket 
innehåll som är viktigast i historieämnet inte sammanfaller 
med de som kommer till i uttryck i läroboken så är det rimligt 
att anta att det är en anledning till att eleverna inte uppskattar 
läroboken.

Avseende språkets påverkan på läroboksanvändningen så 
konstaterades i inledningen att många elever tycker att språket 
är svårt och att lärare kan ha olika strategier för hur de arbetar 
med läroboken i undervisningen. I den här studien framkom-
mer att läraren sällan eller aldrig diskuterar lärobokstexten 
tillsammans med eleverna under lektionstid men han ger dem 
uppgifter som skall hjälpa dem att läsa läroboken på ”rätt” 
sätt. Vidare erbjuder han alternativa läromedel i form av bland 
annat föreläsningar och filmer, med vars hjälp eleverna i stor 
utsträckning kan klara av kursen även utan att läsa i lärobo-
ken.

Angående lässtrategiernas betydelse för användningen av 
läroboken och andra läromedel så gav de elever jag intervjuat i 
stor utsträckning uttryck för att läroboken oftast läses passivt 
av eleverna medan däremot filmer och föreläsningar diskuteras 
och analyseras aktivt. De arbetssätt som eleverna uppskattar 
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mest, diskussion och samarbete i grupp, används således i bear-
betningen av filmer och föreläsningar och de arbetssätt som de 
uppskattar minst, att läsa tyst och med olika memoreringstek-
niker, är det sätt på vilket de i första hand använder läroboken. 
Avseende att många har förutfattade meningar om läroboken 
så uttalar läraren att han anser att läroboken är viktig för att 
visa långa historiska linjer, samtidigt som han inte tror att 
det är den som gör att eleverna upplever att historieämnet är 
roligt och intressant. Eleverna uttrycker i väldigt låg grad att 
de tycker att läroboken är intressant eller rolig. Både lärare och 
elever har således väldigt låga förväntningar på läroboken. 

Avslutning 

I min undersökning framgår att de undervisningsstrategier som 
eleverna säger sig helst vilja möta inte framkommer i lärobo-
ken, även om författarna säger att de tycker att de är viktiga. 
Lärarens strategier överensstämmer också bara delvis med vad 
som lyfts fram i läroboken. Det framgår också att läroboken, 
som eleverna tycker är svår att ta till sig, används utan att elev-
erna får hjälp med att tolka dess innehåll och dessutom utifrån 
arbetssätt som eleverna inte uppskattar. Film och föreläsningar, 
som eleverna uppfattar som lättare att förstå och ta till sig, 
gås igenom mer noggrant och dessutom med arbetssätt som 
eleverna uppskattar. De från början positiva attityderna till film 
och föreläsning förstärks på det sättet. Samma förstärkning 
sker avseende de negativa attityderna som eleverna har gente-
mot läroboken. Om läroboken istället skulle användas utifrån 
arbetssätt som eleverna uppfattar som lustfyllda och som hjäl-
per dem att förstå texterna bättre, så skulle de sannolikt också 
ha lättare att ta till sig dess innehåll.

Min undersökning bygger på det insamlade materialet från 
en fallstudie, med en klass, en lärare och en lärobok. Den skulle 
kunna kompletteras med fler studier för att ge en bredare bild 
av hur läroböcker används i historieundervisningen i Sverige.
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Tekniksnack:
Attityder till teknik inom 
undervisning idag och på 1980-talet

Andreas Westerberg

Det finns goda skäl att hävda att lärare vid Sveriges skolor idag 
ställs inför viktiga frågeställningar som har med teknikanvänd-
ning att göra. Detta beror inte minst på att allt fler elever er-
bjuds en egen dator i sin skola. Om detta kan man exempelvis 
läsa i slutrapporten från forskningsprojektet Unos uno. Där ges 
en samlad bild av hur satsningar på en-till-en-lösningar påver-
kat Sveriges skolor och elevers lärande. Rapporten visar bland 
annat att införandet av personliga elevdatorer i skolan leder till 
att elevernas enskilda arbete ökar. Detta kompenseras vid vissa 
skolor genom ökad lärarkontakt, men oftast lämnas elever i 
hög grad själva med skolarbetet.1 

Att teknik tar plats i undervisning och påverkar lärares ar-
bete är emellertid inget nytt för vår tid. Skolan är på många 
sätt en arena för utprövning och tillämpning av olika kom-
munikationshjälpmedel. Under 1980-talet genomgick skolan 
ett teknikskifte då smalfilmen byttes ut mot VHS-teknik. Detta 
skifte innebar bland annat att lärare och elever fick utökade 
möjligheter att påverka vilka filmer som visades i klassrummet. 
Videotekniken öppnade nya möjligheter att spela in program 
från TV, hyra kommersiell underhållningsfilm och producera 
egna alster. 

Med utgångspunkt i idén att tekniska förändringar påver-
kar lärares undervisning genomförde jag en undersökning som 
syftade till att på ett språkligt plan analysera attityder som syn-
liggörs när teknik tar plats inom undervisningen vid svenska 

1 Åke Grönlund, Annika Andersson, och Matilda Wiklund, ”Unos uno 
årsrapport 2013” (Örebro: Örebro universitet, 2014), 4.
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gymnasieskolor.2 För att undvika missförstånd användes be-
greppet medieteknik för de typer av teknik som var intressanta 
i undersökningen. Det var alltså teknik som används för att 
mediera ett budskap som studerades. En av studiens avgräns-
ningar var att den fokuserade på endast ett ämne, historia. 
Ytterligare en avgränsning var att studien förhöll sig till två 
tidsperioder. Dels en nutida situation, det vill säga åren runt 
2010, dels åren kring 1985. Följande frågor utgjorde under-
sökningens kärna:
•	 I vilka diskurser uppträder medieteknik i det undersökta 

materialet?
•	 Vilka aktörer blir synliga inom de diskurser som analyseras 

i materialet?
•	 Vilken roll tilldelas medieteknik i de aktuella diskurserna?
•	 Vilka didaktiska konsekvenser får de olika diskurserna om 

medieteknik?

Tidigare forskning

Mitt forskningsarbete rörde sig inom ett fält som kan betecknas 
som historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Detta be-
tydde att såväl utbildningshistorisk som forskning kring histo-
rieundervisningens praktik hade forskning relevans för studien. 
Till detta ska läggas att undersökningen också var beroende av 
en förståelse av teknikhistorisk forskning. Nedan presenteras 
en översiktlig genomgång av det forskningsläge som studien 
togs sitt avstamp i.

Till att börja med kan det nämnas att det inom den teknik-
historiska forskningen pågår en diskussion om hur man kan 
förstå teknikens roll i förhållande till människan och samhället. 
Langdon Winner är en forskare som poängterar teknikens sty-
rande potential. Han menar att tekniska system kan bli så stora 
och svåröverblickbara att de påverkar människors beteende 
utifrån systemets egen logik.3 Från andra forskare framhävs det 
att teknikens plats och funktion i samhällslivet är beroende av 

2 Andreas Westerberg, Medieteknik och historieundervisning: diskurser om 
teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010 (Umeå: Umeå 
universitet, 2014).
3 Langdon Winner, Autonomous technology: Technics-out-of-control as a 
theme in political thought (Cambridge, Mass.: MIT P., 1977).
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sociala processer. Trevor Pinch och Wiebe Bijker visar med sin 
modell SCOT (Social Construction of Technology) hur detta 
kan ske genom påverkan mellan användare och innovatörer.4 
SCOT är en modell som pekar ut att den sociala konstruktio-
nen av teknik kan öppnas och stängas. Inledningsvis är nya 
tekniker socialt öppna, men de olika praxisbundna och me-
ningskapande aktiviteter som tekniken knyts till kan periodvis 
stänga dess sociala omformning. Detta innebär att SCOT inte 
pekar ut någon slutpunkt för teknikens sociala konstruktion. 
En teknik som för en tid uppfattats som socialt entydig och 
stängd, kan i enlighet med SCOT öppnas upp och bli föremål 
för omfattande social rekonstruktion.5 Roger Silverstone och 
Leslie Haddon analyserar de sociala processer som äger rum 
när det gäller konsumentprodukters väg från idé till etablering 
i hushållen. Deras studier har lett fram till en skolbildning som 
kretsar kring begreppet domestication (nedan domesticering). 
Domestication bör förstås som något mellan det regelrätta 
tämjande som det kan signalera i en direkt översättning och 
en mer odramatiskt anpassning för hemmabruk.6 Utifrån denna 
diskussion kan man förvänta sig att det även inom skolans un-
dervisning kan vara så att drivkrafterna till att medieteknik 
kommer i fråga kan ligga utanför lärares och elevers kontroll. 
Tekniska system som redan är i funktion inom eller utanför 
skolan, kan förväntas styra över vilka tekniska lösningar som är 
möjliga eller meningsfulla att ta in i undervisningen. Samtidigt 
förefaller det otroligt att lärare och elever inte skulle ha någon 
påverkan på innovationsprocesser för utveckling av teknik för 
undervisningsändamål, eller att ny teknik skulle kunna ta plats 
i undervisningen utan att något som liknar en domesticerings-
process skulle äga rum.

Utbildningshistorisk forskning kring skolundervisning och 
teknik synliggör framför allt en dragkamp mellan beslutsfat-
tare som anser att teknik är nödvändig i skolan och praktiker 

4 Trevor J. Pinch och Bijker Wiebe, ”The social construction of facts and 
artifacts”, Social Studies of Science 14 (1984).
5 Ibid., 399–441.
6 Roger Silverstone och Leslie Haddon, ”Design and the domestication of ICTs: 
Technical Change and Everyday Life”, i Communication by Design. The Politics 
of Information and Communication Technologies, red Roger Silverstone och 
Robin E. Mansell (Oxford: Oxford University Press, 1996), 45–47.
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som menar att undervisningsteknik är något som man både 
kan ha och mista. Larry Cubans Oversold and Underused: 
Computers in the Classroom beskriver denna situation tydligt.7 
Han redogör för hur teknik i ett inledningsskede ofta skapar 
optimism och visioner om en förändrad skola och pedagogisk 
utveckling. Den inledande entusiasmen leder emellertid ofta vi-
dare till en situation där skolan som institution uppfattas som 
motsträvig och där den nya tekniken inte kommer till full an-
vändning. I Cubans arbete blir det tydligt att teknik inte för-
ändrar vad som sker i klassrummen, att både lärare och elever 
använder ny teknik i mycket större utsträckning på fritiden än 
i skolan och att dataanvändningen i skolan är oregelbunden 
och fantasilös. Hans forskning leder fram till en efterlysning av 
större reciprocitet mellan skolans aktörer och de sammanhang 
där teknik utvecklas. Det är emellertid inte helt klart hur ett 
sådant utbyte skulle se ut. Inom den forskning som bedrivs idag 
kan två huvudspår skönjas och de ska här benämnas som det 
kunskapskritiska och det didaktiska synsättet. 

Det kunskapskritiska synsättet kan presenteras med hjälp 
av Tomas Kroksmark, som via antologin Den trådlösa peda-
gogiken ger uttryck för en stor tilltro till hur teknik kan och 
ska tillåtas förändra skolan i Sverige.8 Att det synsätt som syn-
liggörs i antologin här benämns som kunskapskritiskt handlar 
om att de olika författarna delar en ifrågasättande och omprö-
vande inställning till skolans etablerade syn på kunskap.  De 
företräder en uppfattning som går ut på att de nya former av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) som allt mer 
dominerar den nutida samhällsutvecklingen, förändrar vilka 
kunskapsformer och typer av lärande som har relevans för 
uppväxande generationer. Kroksmark uttrycker detta som att 
skolan behöver bli virtuell, där fokus snarare läggs på kreativi-
tet och samarbete än inlärning och prestation.

Trond Eiliv Hauge tar ställning för ett didaktiskt och lä-
rarlett synsätt på teknik i undervisningen. Hauge menar att 
undervisning går att beskriva som en designprocess. Vad som 
menas med detta utvecklar han exempelvis tillsammans med 

7 Larry Cuban, Oversold and underused: Computers in the classroom 
(Cambridge, Masschusette: Harvard University Press, 2001).
8 Tomas Kroksmark, Den trådlösa pedagogiken: En-till-en i skolan på veten-
skaplig grund (Lund: Studentlitteratur, 2013).
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Jon Magne Vestøl och Andreas Lund.9 De skiljer mellan un-
dervisningsdesign, som i första hand är lärarens ansvar att ut-
veckla och lärandedesign, som är ett resultat av vad lärare och 
elever tillsammans åstadkommer i verksamheten. Med detta 
påpekar de att lärandet i skolan både bygger på ett ledarskap 
från lärarens sida, där styrdokument och etablerad kunskap 
inom skolans olika ämnen spelar roll, samtidigt som den so-
ciala interaktionen mellan lärare, elever och samhälle har stor 
betydelse för lärandet.10

Cathrin Backman-Löfgren och Annika Lantz-Andersson 
har genomfört var sin studie på klassrumsnivå som berör me-
dieteknik och undervisning.11 Det är dock vanskligt att utifrån 
dessa undersökningar avgöra om ett didaktiskt eller ett kun-
skapskritiskt synsätt borde ges försteg framför det andra. Såväl 
Backman-Löfgren som Lantz-Andersson visar att det är först 
när eleven sätter sig vid datorn som det avgörs hur tekniken 
kommer att användas. I Lantz-Anderssons studie kom tekni-
kens form- och funktionsaspekter att ta större plats i arbetet än 
vad läraren avsett. Hos Backman-Löfgren visade det sig att den 
tekniskt tillrättalagda lärmiljön fungerade på ett sådant sätt att 
eleverna ägnade sig åt produktiva aktiviteter inom ämnet, men 
att de inte nådde särskilt djupt i sina arbeten. 

Forskning kring historieundervisningens praktik är ingen 
stor genre inom utbildningsforskningen. Under de senaste åren 
kan man emellertid hitta några undersökningar om hur histo-
rieundervisning bedrivs i svenska skolor.12 Bilden är inte särskilt 

9 Trond Eiliv Hauge, Jon Magne Vestøl, och Andreas Lund, ”Undervisning 
som design”, i Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design, red Trond Eiliv 
Hauge (Oslo: Abstrakt Forlag, 2007).
10 Ibid., 195.
11 Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: En studie av gym-
nasieelevers historiska tänkande (Lund: Lunds universitet, 2012); Annika 
Lantz-Andersson, Framing in educational practices: Learning activity, digi-
tal technology and the logic of situated action (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 2009).
12 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Umeå universitet, 2009); Mikael Berg, Historielärares 
ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet his-
toria (Karlstad: Karlstads universitet, 2014); Jessica Jarhall, En komplex histo-
ria: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieunder-
visning på högstadiet (Karlstad: Karlstads universitet, 2012); Johan Hansson, 
Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om 
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omfattande och undersökningarna fokuserar i första hand på 
hur lärare och i viss mån elever beskriver undervisningen. Av 
den information som kommer fram kan man konstatera att det 
i och för sig förekommer många olika arbetssätt i historieklass-
rummen, men att ett dominerande inslag är lärarens berättande 
eller före-läsande. Det förefaller också som om det visas en hel 
del film inom historieundervisningen. Det står emellertid inte 
klart huruvida filmerna är viktiga inslag, eller om de snarats 
är att betrakta som avbrott och andningshål i föreläsandet. 
Läroboken och läroplanen framstår som viktiga styrande fak-
torer för vad som tas upp, men lärarna verkar inte använda 
läroböckerna på något entydigt och likartat sätt. Utifrån det 
intressefokus som föreligger för denna undersökning kan en 
viktig slutsats dras om historieundervisning och medieteknik. 
Den forskning som hittills bedrivits synliggör inte huruvida 
ny medieteknik vare sig påverkas av eller påverkar undervis-
ningen. Datorer, internet och sociala medier märks inte i den 
forskning som bedrivits. Detta trots att studierna genomförts 
under en period då allt fler skolor antagit en-till-en lösningar 
vad gäller elevdatorer. Detta skulle kunna antyda att historie-
lärarna har negativa attityder till att anamma medieteknik i 
undervisningen. Hur det än låg till med den saken framstod 
ett behov av att samla mer information om hur historieunder-
visning i allmänhet faktiskt bedrevs och inte minst hur lärare 
förhöll sig till att använda medieteknik i undervisningen. 

Material, metod och teori

Undersökningen byggde på kombinationen av tre olika mate-
rial för var och en av de studerade perioderna: skolans styr-
dokument, lärartidskrifter och lärarintervjuer. Detta material 
användes för att rekonstruera vad som kunde betecknas som 
offentliga samtal i spänningsfältet mellan myndighets-utö-
vande, produktion av undervisningsteknik och lärarpraktik. 
Styrdokumenten representerade den operationaliserade politi-
ken, lärarintervjuerna gav en bild av hur enskilda personer upp-
fattat och minns situationen runt sin praktik. Lärartidskrifterna 
blev ett exempel på en offentlig arena där olika aktörer å ena 

historieämnet (Umeå: Umeå universitet, 2010).
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sidan kunde försöka påverka politiken, men å andra sidan 
också strävade efter att i direkt mening påverka praktiken. 

De styrdokument som studerades var Läroplan för gym-
nasieskolan 1970 (Lgy 70), Läroplan för de frivilliga skolfor-
merna 1994 (Lpf 94) och Läroplan för gymnasieskolan 2011 
(Gy 11) med tillhörande kursplaner.13 De tidskrifter som stude-
rades var sex årgångar av de fackliga lärartidningarna Lärarnas 
tidning och Skolvärlden. Redaktionella texter, insänt material 
och annonser från samtliga nummer för åren 1983, 1985 och 
1987 samt 2008, 2010 och 2012 ingick i studien. De lärare 
som intervjuades var sex gymnasielärare i historia, som varit 
yrkesverksamma under den ena eller båda av de perioder som 
studerades. 

Materialet analyserades med hjälp av diskursteoretisk me-
tod. Diskurs är ett begrepp som kan förklaras med hjälp av 
synonymen samtalsordning. All diskursanalys bygger på en idé 
om att mänsklig kommunikation hela tiden formeras i någon 
typ av ordning. Dessa samtalsordningar kan röra vad som är 
meningsfullt att yttra i ett visst sammanhang eller inom ett 
visst ämne. De kan också utgöra värderingar, exempelvis kring 
vad som är intressant, tillförlitligt eller normalt. När forskare 
studerar diskurser gör man ofta det för att komma åt dessa 
ordningar och se vilka värderingar som påverkar människors 
kommunikation och tänkande. Diskursteori är en särskild in-
riktning inom diskursanalysen som tar sin utgångspunkt hos 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. De arbetar i sina analyser 
med ett diskursbegrepp som får en vid innebörd. Inom diskurs-
teori görs ingen direkt skillnad mellan språkliga handlingar 
och annan social praktik. Diskursen blir därmed mer än språk. 
Detta innebär i sin tur att diskursernas normerande och likrik-
tande potential bör betraktas som högst varierande. Diskursens 
inre logik avgör i vilken grad som den påverkar människors 
tänkande, handlande och värderingar.14

13 Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94 (Stockholm: Utbildnings-
departementet:, 1994); Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma äm-
nen för gymnasieskola 2011 (Stockholm: Skolverket:, 2011); Skolöverstyrelsen, 
Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70 Allmän del, Tredje upplagan, 1983.
14 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, ”Post-Marxism without Apologies”, i 
New Reflections on the Revolution of Our Time: Ernesto Laclau, red. Ernesto 
Laclau (Routledge, Chapman & Hall, Incorporated, 1990).
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Den praktiska användningen av diskursteori i lic-avhandlingen 
handlade om att rekonstruera analogikedjor. Detta var ett ar-
betssätt som hämtade inspiration från Ulf Mörkenstams Om 
”Lapparnes privilegier”15 Där använde han diskursteori för att 
undersöka föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik. 
Att rekonstruera analogikedjor handlar om att spåra upp och 
peka ut de associationsbanor som blir synliga inom ett diskus-
sionsämne. I mitt fall handlade det om att spåra vad man talade 
om när man talade om teknik i undervisningen. Mörkenstam 
förutsätter att associationsbanor, besläktade värderingar och 
rationella argumentationsbanor som utgjort eller utgör en gi-
ven diskurs går att peka ut, eller vaska fram. Därför beskriver 
han arbetet med analogikedjor som ett rekonstruktionsarbete. 
Det är något som återskapas ur den diskurs som studeras. 
Det som framträder vid rekonstruktionen är främst två saker, 
dels de ord, begrepp och uttryck som utgör diskursens kärna. 
Mörkenstam kallar detta för diskursens nod. Noden är utbyt-
bar inom diskursen, men vid varje given tidpunkt finns en nod 
som fixerar den. Utan en sådan nod finns det ingen diskurs. 
Mörkenstam menar vidare att diskursens egen interna logik 
framträder genom analogikedjorna, så att det blir synligt hur 
och i vilken ordningsföljd olika begrepp eller utsagor följer på 
varandra eller styr associationer inom diskursen.16

Diskurser om teknik inom undervisning - resultat

Ur materialet rekonstruerades fyra olika diskurser som berörde 
teknik inom undervisning. Två av dessa var relevanta för åren 
runt 1985. Det var diskursen om den framtida skolan och dis-
kursen om film, skräpkultur och undervisning. Diskursen om 
den framtida skolan kännetecknades av att den kretsade kring 
analogier eller associationer kopplade till noden datorn i sko-
lan. Diskursen om film, skräpkultur och undervisning kretsade 
istället kring noden videofilm. De två diskurser som rekonstru-
erades från åren runt 2010 är diskursen om den samtida skolan 
och diskursen om god undervisning. Diskursen om den sam-
tida skolan kännetecknades av att den kretsade kring analogier 

15 Ulf Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”: Föreställningar om samisk-
het i svensk samepolitik 1883-1997 (Stockholm: Stockholms universitet, 1999).
16 Ibid., 59.
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eller associationer kopplade till noden lust att lära. Diskursen 
om god undervisning präglades av noden utveckling. Den dis-
kursen odlade föreställningar om att undervisningen i skolan 
behövde utvecklas. 

Vilka aktörer blev synliga inom de diskurser som analyserades i materialet?

Diskursen om den framtida skolan framstod som att den till 
stora delar fördes på en nivå som inte engagerade lärare. Den 
handlade mer om förväntningar på 1980-talets samhällsut-
veckling än om elevers lärande. Skolöverstyrelsen, läromedels-
förlag och datortillverkare var väl synliga inom denna diskurs. 
På många sätt kunde man uppfatta deras agerande som strate-
giskt. De förväntade sig att datorn skulle ha en stor betydelse 
inom det framtida samhället och detta innebar att de redan i 
sin samtid behövde inta positioner som kunde ge skolan, elev-
erna och inte minst dem själva gynnsamma förutsättningar för 
denna framtid. 

Diskursen om film, skräpkultur och undervisning prägla-
des av en läraropinion som var starkt kritisk mot videovåld. 
Lärarna var den grupp av aktörer som blev mest synlig inom 
denna diskurs. Under denna period, åren runt 1985, märks det 
att många lärare bidrog till att beskriva videon som en farlig 
teknik som spred våldskultur i samhället. Samtidigt fanns det 
många lärare som trots denna kritik sökte vägar att använda 
videoteknik i undervisningen. Denna diskurs framstod därmed 
till stora delar som en kommunikation mellan lärare. 

Diskursen om den samtida skolan rekonstruerades ur ma-
terialet från åren runt 2010. Inom den var det väldigt svårt 
att peka ut någon avgränsad grupp av aktörer som blev sär-
skilt synlig. Detta berodde inte på att konkreta formuleringar 
saknades, utan för att det fanns så många avsändare. Minst 
viktig verkar emellertid den formella politiska styrningen ha 
varit. Styrdokumenten öppnade för möjligheten att ta in teknik 
i undervisningen, men var inte särskilt detaljerade om hur eller 
varför detta skulle ske. Denna diskurs framstod som den bre-
daste, när det gällde aktörer. Såväl myndighetsföreträdare som 
lärare och marknadsförare tog plats inom den. 

När jag analyserade diskursen om god undervisning blev 
det enklare att urskilja en typ av aktörer som extra central. Det 
handlade då om alla som hade något att marknadsföra. Det 
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framstod som tydligt att åren runt 2010 hade marknadsföring 
blivit ett centralt verktyg inom diskussionen om teknik i un-
dervisningen. Den som kunde marknadsföra en medieteknisk 
resurs som framstod som utvecklande för undervisningen hade 
goda chanser att släppas in i klassrummet. Diskursens karaktär 
gjorde att det var svårt för lärare att förhålla sig neutral till 
den. Fokus låg på den undervisning som lärarna själva bedrev. 
Samtidigt var det svårt för lärare att ta plats inom diskursen 
när det fanns så många välformulerade och slagkraftiga mark-
nadsförande budskap som konkurrerade om utrymmet.

Det gick att känna igen de olika aktörernas agerande uti-
från Larry Cubans forskning. Såväl inom diskursen om den 
framtida skolan som inom diskursen om god undervisning 
präglades samtalet om teknik av en pådrivande visionär opti-
mism. I det första fallet handlade det om att både skapa bered-
skap för och driva fram morgondagens samhälle. I det andra 
fallet handlade det om en tilltro till teknikens förändrande po-
tential. Det lyste igenom en idé om att bara skolan valde rätt 
teknik så skulle undervisningen förbättras. Det gick även att 
plocka fram dylika aspekter inom diskursen om den samtida 
skolan, men där märktes också ett slags avmätt missnöje med 
att lärarprofessionen inte låg i teknikens frontlinje. Av Cuban 
förstår man att sådana kritiska undertoner gentemot undervis-
ningens praktiker inte bör förvåna, men att det inte heller bör 
överraska någon att lärarna förefaller vilja välja att tillämpa all 
möjlig teknik. Ny som gammal. En trolig förklaring till denna 
måttlighet belystes av de observationer som Backman-Löfgren 
och Lantz-Andersson presenterade. Om teknikförändringar i 
undervisningen kännetecknas av att såväl lösa problem som att 
skapa nya utmaningar finns det få skäl för lärare att betrakta 
ny teknik med särskilt stor entusiasm. Ett additivt mönster kan 
då upplevas som mer fördelaktigt, där gammal teknik nyttjas 
när den uppfattas som lämplig och den nya tekniken plockas 
in för att förverkliga idéer som är svåra att genomföra med 
befintliga resurser.

Vilka roller tilldelades medietekniken inom de studerade diskurserna?

Inom de olika diskurserna kunde man spåra åtminstone tre 
olika roller för medieteknik inom undervisningen. Det handlade 
om att tekniken skulle göra skolan relevant, antingen för det 
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framtida eller för det samtida samhället. Det handlade om att 
medietekniken skulle driva fram en önskad skolutveckling och 
det handlade till sist om att den skulle utgöra ett undervisnings-
verktyg. Vid 1980-talets mitt stod det klart att de som de facto 
utövade makt över datorns plats i skolan var Skolöverstyrelsen. 
Det var den som drev på utvecklingen av skoldatorn och på så 
vis konkretiserade vad en dator kunde vara i utbildningssam-
manhanget. Det var också den som formulerade innebörden i 
ämnet datalära. Makten låg alltså på en myndighetsnivå. Trots 
detta visade min studie att det finns skäl att koppla framväxten 
av skoldatorer till social konstruktion. Det var högst tydligt 
att de som var inblandade i utvecklingen av detta var öppna 
för det som inom SCOT-modellen kallas för relevanta sociala 
grupper.17 Man kunde tydligt se hur skoldatorn växte fram i ett 
samspel med grupper utanför myndigheten. Det var intressant 
för tidningarna att rapportera om projektets fortskridande, 
men också släppa in synpunkter från olika håll om olika väg-
val i processen.

Silverstone och Haddon menar att när ny teknik tar plats i 
hushåll, så följer en process som de kallar för domesticering. I 
min analys användes domesticeringsbegreppet för att tolka vad 
som sker på ett diskursivt plan när teknik tar plats i klassrum-
met. En sak som framträdde var att den lärare som valde att 
använda teknik signalerade eller kommunicerade något genom 
sitt teknikval. Detta märktes särskilt inom diskursen om den 
samtida skolan. Där väntades läraren undervisa på ett sådant 
sätt att elevernas lust att lära skulle stärkas. Ett sätt för läraren 
att kommunicera sina ambitioner på detta område var att un-
dervisa med hjälp av medietekniska resurser som associerades 
med relevans.  Detta kunde givetvis innebära att eleverna mötte 
en adekvat undervisning, men teknikvalen utgjorde ingen ga-
ranti för det. Att på detta sätt kommunicera värden eller at-
tityder genom val av medieteknik riskerade att skymma läran-
deproblem som uppstod trots eller tack vare den medieteknik 
som användes. Det är värt att lägga märke till att de enskilda 
lärarna på 1980-talet inte verkar ha ställts inför samma för-
väntningar att bevisa undervisningens relevans genom val av 
teknik.

17 Trevor J. Pinch och Wiebe, ”The social construction of facts and artifacts”
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De enskilda lärarnas roll skärptes ännu mer om man betrak-
tar diskursen om god undervisning. Där förväntades lärarna 
ta egen aktiv ställning till användningen av medieteknik. Inom 
de diskurser som rekonstruerades från 1980-talet var det an-
tingen skolan som helhet som stod i fokus, eller också var det 
en konkret fråga, nämligen videofilmens eventuella skadeverk-
ningar. Enskilda lärare kunde delta i samtalen och anpassa sina 
val eller beslut efter vad de uppfattade som klokt. Inom dis-
kursen om god undervisning var läget ett annat. Där riktades 
allt fokus mot läraren. Den undervisande praktikern väntades 
fatta beslut om sin undervisning, som inte bara skulle göra att 
eleverna lärde sig något. Nej, lärarens val skulle också utveckla 
hela skolans undervisning. I lic-avhandlingen hävdar jag att 
kunskapskritiker som exempelvis Tomas Kroksmark skulle 
kunna sägas stödja en sådan grundhållning. Han föreskriver 
ett intuitivt och kreativt lärande via teknik. Kroksmark betrak-
tar dessutom samtida kommunikationsteknik som bärare av 
en potential för att frigöra lärandet från hindrande strukturer. 
Dessa förväntningar på medietekniken kan emellertid proble-
matiseras. Som Hauge m.fl. förstår skolans verksamhet är det 
i mötet mellan lärare och elever som möjligheterna för lärande 
definieras. Detta gäller oavsett vilken teknik som används, eller 
inte används. Utifrån deras synsätt blir det tydligt att den som 
går in i undervisningssammanhanget med alltför färdiga pla-
ner, eller styrande tekniska lösningar, riskerar att misslyckas. 
De elever som deltar i undervisningssammanhanget kanske inte 
är beredda att anpassa sig. Den som vill arbeta vidare utifrån 
ett kunskapskritiskt synsätt gör därmed klokt i att inte sätta all 
sin tillit till teknikoptimism. De tankar som Kroksmark fram-
för, angående att tekniken i sig skulle kunna förändra under-
visning och lärande i någon konstruktiv riktning, verkar dess-
utom svåra att förankra i den empiri som redovisas av Lantz-
Andersson och Backman-Löfgren. 

Vilka didaktiska konsekvenser fick de olika diskurserna om medieteknik?

De intervjuade lärarna visade på ett dubbelt förhållningssätt 
gentemot användningen av medieteknik. Å ena sidan fram-
hävde de sin egen handlingsfrihet och variationens betydelse 
i undervisningen, å andra sidan talade de om att det förekom 
undervisningstrender som de i viss mån följde och åtminstone 
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kände att de behövde förhålla sig till. Lärarna menade alltså att 
de hade makt att välja hur de skulle använda sig av medietek-
nik men också att det fanns trender som kunde påverka dem. 
Variation är något som skrivits fram tydligt i forskningen om 
historieundervisningens praktik. Johan Hansson visade att de 
lärare som han intervjuat bedömer sin undervisning som mer 
varierad än vad eleverna anser att den är.18 

De diskurser som rekonstruerades i undersökningen visar 
att trender är något som man bör räkna med inom skolan. 
Däremot gav analysen ingen tydlig bild av värdet med varia-
tion. Två av diskurserna kunde tänkas öppna upp för menings-
fulla samtal om variation. De var diskursen om film skräpkul-
tur och undervisning, samt diskursen om god undervisning. I 
analysen av dessa diskurser blev det tydligt att det endast är 
inom den förstnämnda som läraren kunde räkna med att varia-
tion, utifrån ett grundläggande mönster av berättande och före-
läsande, betraktades som ett rimligt förhållningssätt. Videofilm 
kunde användas för att levandegöra historia och väcka känslor. 
Filmen kunde också innebära ett erbjudande om tillgång till 
god kultur. Däremot framstod videofilmen inte som något an-
nat än ett förslag till inslag inom undervisningen. Den tänktes 
inte bära lärandet som helhet.

Inom diskursen om god undervisning synliggjordes läraren 
som en väljande och sovrande aktör. Därtill byggde diskursen 
på föreställningen om att läraren stod inför ett överflöd av möj-
ligheter att välja resurser och tillvägagångssätt. Trots detta gav 
diskursen ingen central plats åt elementet variation. Visserligen 
fanns det inom diskursen plats för analogier som inkluderade 
tankar om variation, men den främjade också idéer om att viss 
teknik kunde vara bra eller dålig i sig. Därför blev tanken att 
det är meningsfullt att bedriva pedagogiskt ledarskap genom 
beslut om teknikinköp högst rimlig inom denna diskurs. Detta 
gjorde att diskursen tenderade att framhäva betydelsen av att 
välja de rätta medietekniska resurserna, framför att uppmuntra 
en mångfald. Det blev också svårt att se hur en föreläsande och 
berättande lärare passade in i diskursen om god undervisning. 
Man kan inte påstå att den typen av undervisning kritiserades, 
men det blev svårt att försvara en sådan grundstruktur inom 

18 Hansson, Historieintresse och historieundervisning, 138.
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denna diskurs. Läraren väntades vara en väljande aktör som 
skulle förhålla sig aktiv till såväl stoff som medieteknik och 
arbetssätt. De yngre lärarna i denna undersökning var inte lika 
tydliga som de äldre med att de följde en grundstruktur som 
byggde på berättande och föreläsande. Huruvida detta var en 
signal om att de yngre lärarnas undervisning skulle vara mer el-
ler mindre varierad än de äldres blir omöjligt att säga. Däremot 
kan det absolut vara så att de yngre lärarna uttryckte sig i för-
hållande till de förutsättningar som diskursen om god under-
visning skapade. Där gavs inget utrymme för grundläggande 
strukturer eller mönster i undervisningen.

När jag analyserade lärarintervjuerna i denna undersökning 
framträdde ett tema som handlade om att ämnet styrde vilken 
medieteknik som skulle användas och hur den skulle användas. 
Flera av lärarna menade att det i grunden är undervisnings-
stoffet eller undervisningens fokus som drev hur medieteknik 
skulle användas. Denna hållning belystes i arbetet med hjälp av 
de olika undervisnings-strategier och typer av ämnesförståelse 
som Thomas Nygren och Mikael Berg redovisat. Nygren ta-
lar om de fyra strategierna flerperspektivism, narrativ historia, 
samhällsvetenskaplig historia och eklektisk historia.19 Mikael 
Berg identifierar tre huvudkategorier av ämnesförståelse. Ett 
bildningsorienterat- ett kritiskt- och ett identitets-skapande syn-
sätt.20 De lärare som intervjuats i min studie gav ingen entydig 
bild av hur historieundervisning borde se ut. Berg och Nygren 
bekräftar att det inte finns någon allenarådande och vedertagen 
modell. Däremot menade såväl lärarna i min undersökning som 
Nygren och Berg att det finns gränser för spännvidden inom 
ämnet. De diskurser som jag rekonstruerat ger emellertid be-
gränsat utrymme åt undervisningsämnets förutsättningar i va-
let eller användningen av medieteknik. Inom diskursen om den 
framtida skolan spelade olika undervisningsämnen inte någon 
roll alls. Datorn skulle in i skolan för att den hörde framtiden 
till. Huruvida detta främjade någon aspekt av undervisningen 
inom exempelvis historia spelade inte någon roll. Diskursen 
om film, skräpkultur och undervisning gjorde det möjligt för 
historieläraren att använda film som variation, för att gestalta 

19 Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstra-
tegier, 106.
20 Berg, Historielärares ämnesförståelse, 282ff.
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historia, för att väcka känslor eller för att erbjuda eleverna god 
kultur. Däremot främjade denna diskurs inte något djupare 
samtal kring vilka typer av filmer som kunde vara meningsfulla 
att visa inom olika ämnen. Diskursen om den samtida skolan 
fokuserade på elevens lust att lära. Detta blev en uppmaning 
till lärare att pröva teknik, men uppmaningen att främja lus-
ten att lära föreföll tondöv inför den komplexitet som Nygren 
och Berg visat att historieämnet karaktäriseras av. Här har det 
ingen betydelse att även andra undervisningsämnen kan ka-
raktäriseras av annan komplexitet. Det som spelar roll är att 
diskursen om den samtida skolan gjorde det svårt för ämneslä-
rare, exempelvis i historia, att vinna gehör för synpunkter kring 
teknikanvändning som utgick från ämnets problemställningar. 
Den diskurs som gav ett tydligt utrymme för dylika övervägan-
den var emellertid diskursen om god undervisning. Den gav 
utrymme för tankar som handlade om att ämnet styr vilken 
teknik som borde användas. Inom denna diskurs fanns det 
emellertid en underliggande uppmaning till ämnesläraren att 
utveckla sin undervisning. Detta gjorde att det kunde vara svårt 
att upprätthålla beprövade undervisningsstrategier i mötet med 
nya medietekniker. Den som höll fast vid det gamla riskerade 
att utsättas för kritiken att inte utvecklas.

Avslutning

I min lic-avhandling rekonstruerades fyra diskurser rörande 
medieteknik och undervisning. Analysen visade att diskurserna 
ofta odlade föreställningar om medieteknik som inte tar någon 
tydlig hänsyn till undervisningsämnets förutsättningar. När 
man betraktar detta kan det bli lätt att ställa upp en motsätt-
ning mellan ämne och teknik. Det ligger nära till hands att söka 
efter vilken sida som borde segra. Ämnesdidaktikerna eller 
teknikentusiasterna? Möjligen kan sådana dikotoma uppställ-
ningar vara tänkbara i teorin, men i praktiken blir de menings-
lösa. Utmaningen för läraren handlar inte om huruvida medi-
eteknik ska användas i undervisningen eller inte. Frågan gäller 
snarast hur den ska användas och när. För att detta ska fungera 
krävs medvetna förhållningssätt om vad undervisningen ska 
leda till och hur teknik kan bidra i det sammanhanget. Den 
nytta som lärare i allmänhet och historielärare i synnerhet kan 
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dra av slutsatserna i denna undersökning handlar därför om 
synliggörande, reflektion och ständig omprövning.

Synliggörande – Undersökningen visar att diskurser kring 
medieteknik och undervisning ofta följer mönster där ämnes-
undervisningens förutsättningar blir osynliga. Denna diskur-
siva tendens motiverar att ämneslärare tar initiativ för att med-
vetet artikulera hur historieundervisning kan och bör bedrivas. 

Reflektion – Medietekniska förändringar gör att lärares 
behov att tillsammans med kollegor reflektera över ämnesdi-
daktiska frågor ökar. Teknik öppnar nya möjligheter först när 
lärare kan leda verksamheten på ett överlagt sätt, både vad gäl-
ler didaktik och teknik.

Ständig omprövning – När lärare tar in ny teknik i under-
visningen inleds ett rekonstrueringsarbete som inbegriper såväl 
ämne som teknik. De tekniska resurser som tas in i klassrum-
met har ingen funktion som är given på förhand. Det är hur 
läraren och eleverna tillsammans arbetar med tekniken som av-
gör vad den kan bidra med inom undervisningen. Mötet mellan 
medieteknik och undervisning blir därför en fråga för ständig 
omprövning i lärares praktik.

Referenser

Backman Löfgren, Cathrin. Att digitalisera det förflutna: En studie av 
gymnasieelevers historiska tänkande. Lund: Lunds universitet, 2012.

Berg, Mikael. Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i 
historielärares förståelse av skolämnet historia. Karlstad: Karlstads 
universitet, 2014.

Cuban, Larry. Oversold and underused: Computers in the classroom. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001.

Grönlund, Åke, Annika Andersson, och Matilda Wiklund. ”Unos uno 
årsrapport 2013”. Öroebro: Örebro universitet, 2014.

Hansson, Johan. Historieintresse och historieundervisning: Elevers 
och lärares uppfattning om historieämnet. Umeå: Umeå universitet, 
2010.

Hauge, Trond Eiliv, Jon Magne Vestøl, och Andreas Lund. 
”Undervisning som design”. I Undervisning i endring: IKT, aktivitet, 
design, redigerad av Trond Eiliv Hauge. Oslo: Abstrakt Forlag, 2007.



94

Jarhall, Jessica. En komplex historia: Lärares omformning, under-
visningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet. 
Karlstad: Karlstads universitet, 2012.

Kroksmark, Tomas. Den trådlösa pedagogiken: En-till-en i skolan på 
vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Laclau, Ernesto, och Chantal Mouffe. ”Post-Marxism without 
Apologies”. I New Reflections on the Revolution of Our Time: 
Ernesto Laclau, red Ernesto Laclau. Routledge, Chapman & Hall, 
Incorporated, 1990.

Lantz-Andersson, Annika. Framing in educational practices: Learning 
activity, digital technology and the logic of situated action. Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis, 2009.

Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 1994.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymna-
sieskola 2011. Stockholm: Skolverket, 2011.

Mörkenstam, Ulf. Om ”Lapparnes privilegier”: Föreställningar om 
samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. Stockholm: Stockholms 
universitet, 1999.

Nygren, Thomas. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och un-
dervisningsstrategier. Umeå: Umeå universitet, 2009.

Silverstone, Roger, och Leslie Haddon. ”Design and the domestica-
tion of ICTs: Technical Change and Everyday Life”. I Communication 
by Design. The Politics of Information and Communication 
Technologies, red Roger Silverstone och Robin E. Mansell. Oxford: 
Oxford University Press, 1996.

Skolöverstyrelsen. Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70 Allmän del. 
Tredje upplagan. 1983.

Trevor J. Pinch, och Bijker Wiebe. ”The social construction of facts 
and artifacts.” Social Studies of Science 14 (1984). 

Westerberg, Andreas. Medieteknik och historieundervisning: diskur-
ser om teknik i klassrummet under 1980-talet och åren kring 2010. 
Umeå: Umeå universitet, 2014. 

Winner, Langdon. Autonomous technology: Technics-out-of-control 
as a theme in political thought. Cambridge, Mass.: MIT P., 1977.



95

Historieundervisning i samtidens 
tjänst: En jämförelse av svenska och 
finlandssvenska läroböcker 
1866–1939 

Lina Spjut

Idag växer åter nationalismen i Europa. Gränser skapas mel-
lan länder och gentemot andra världsdelar. Gränsskapande och 
befästande av befintliga gränser är grundläggande inom ett na-
tionalistiskt synsätt, såväl geografiska gränser som etniska. 

När nationalismen växte fram vid franska revolutionens 
slut var Europa i gungning och så även Sverige. Från att ha 
innefattat båda sidorna om Bottenhavet genomgick kungariket  
Sverige en riksklyvning 1809, och delades i två länder, Sverige 
och Finland. I de båda rikshalvorna levde sedan generationer 
tillbaka både svenskar och finnar. I den studie som redovisa-
des i licentiatavhandlingen  Den envise bonden och Nordens 
fransmän och som detta kapitel utgår ifrån, undersöktes hur 
dessa två etniska grupper beskrevs i svenskspråkiga läroböcker 
i Sveriges och Finlands folkskolor 1866–1939.1 Även läroböck-
ernas beskrivningar av den gemensamma historien och relatio-
nen mellan svenskt och finskt studerades. 

Utgångspunkten i licentiatavhandlingen är att läroböcker 
ska ses som en del av samhället, både som en förmedlande del 
vilken är påverkad av sammanhanget de skrevs i, men också 
som en del som påverkar kommande samhällen. Förändringar 
i läroböckerna visar därigenom även på förändringar i samhäl-
lets syn på det undersökta, i detta fall etnicitet och historia.

I studien jämförs hur Sveriges och Finlands svensksprå-
kiga läroböcker i historia och geografi beskrivit svenska och 

1 Lina Spjut, Den envise bonden och Nordens fransmän: Svensk och finsk etni-
citet, samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 
1866–1939 (Umeå: Umeå universitet, 2014).
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finska etniska grupper och den gemensamma historien under 
åren 1866–1939, då en nationell historieskrivning utformades. 
Syftet är att studera läroböckernas betydelse för definierandet 
av en nationell historia och en etnisk och nationell identifika-
tion. Forskningsfrågorna undersöker:
•	 Vilka likheter och skillnader går att finna mellan 

beskrivningar av svensk och finsk etnicitet i de två ländernas 
läroböcker? Ser beskrivningarna lika eller olika ut beroende 
på om det är det egna landets, eller grannlandets etniska 
grupper som beskrivs? Vilka mönster av likheter, skillnader 
och eventuell förändring går att utläsa mellan de etniska 
grupperna över tid i de två länderna?

•	 Vid vilka historiska händelser och skeenden skiljde sig den 
svenska och den finlandssvenska historieskrivningen åt i 
läroböckerna? Om det skiljer, vad kan det bero på?

Metod och teoretisk ram

Insamlingen av läroböcker gjordes via sökningar i Libris och i 
Melinda där termer som ”lärobok”, ”historia” och ”geografi” 
användes för att spåra materialet. Alla läroböcker i de två folk-
skoleämnena listades för att sedan sorteras utifrån författare. 
Alla funna författare togs in i studien enligt principen av för-
sta tillgängliga utgåva inom undersökningsperioden. Författare 
som skrivit många upplagor togs in i studien med ca tjugo 
års mellanrum eller om något för studien relevant skett mel-
lan olika upplagor.2 Studiens 105 läroböcker lästes i sin helhet 
och textpassager som berört befolkningens sammansättning, 
den gemensamma tiden eller relationer mellan svensk och finsk 
befolkning eller mellan länderna överfördes till särskilda citat-
listor. Dessa citatlistor har sedan utgjort det faktiska källmate-
rialet.

Inför analysen av citaten sorterades de utifrån en modell 
byggd på kritisk diskursanalys.3 Det första som studerades var 
med vilken säkerhet något skrivits ut i en text, om det var med 

2 Exempel på det kan vara en ny läroplan eller en utgiven paraglosupplaga.
3 Studiens användning av kritisk diskursanalys har inspirerats av Norman 
Fairclough och hans modell med tre ramar av textanalys, diskursiv praktik 
och social praktik. Se ex. Norman Fairclough, Discourse and Social Change 
(Cambridge: Polity, 1992), 78–96.
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bestämdhet eller om det fanns utrymme för andra tolkningar 
än den beskrivna. Vidare studerades användningen av objekt el-
ler subjekt i en text, vem som står för handlingen och vem som 
påverkas mer passivt av den.4 I analysfasen fick läroboksförfat-
tarnas bakgrund samt den samhälleliga kontexten runt vilka 
läroböckerna tillkommit och brukats agera ramverk. Här har 
händelser som rört synen på etniciteter, minoritetspolitik och 
relationer mellan länderna varit i fokus.5 Alla resultat granska-
des sedan i syfte att belysa om beskrivningar rörande etnicitet 
och historieskrivningen hade förändrats under studiens 74 år.6

För att kunna säga något om resultaten av analysen av 
de 105 läroböckerna behövs ett teoretiskt ramverk. I licenti-
atavhandlingen består det teoretiska ramverket av en förkla-
rande begreppsapparat rörande etnicitet och nationalitet, samt 
deras relation till de gruppernas identifikation. Studien utgår 
från ett konstruktivistiskt synsätt där etnicitet anses vara in-
lärt, något man blir. Grunden i etnicitetsbegreppet bygger på 
gränsdragningar och förhandlingar mellan olika etniska grup-
per.7 Kopplat till etnicitet är också stereotyper och den äldre 
benämningen ras. Dock ska dessa inte likställas. Ras kopplas 
till medfödda genetiska egenskaper och drag och stereotyper är 
andras generaliseringar av en grupps föreställda egenskaper.8

Som ett led i nationalismen söktes det nationella, vad som 
uppfattades som unikt för just den egna nationen. Folkdräkter, 
musik och mat lyftes fram som nationella och länder inspirera-
des av varandra. Det gjorde att föreställningar om andra natio-
ners kultur kopierades och influerade det egna nationsbygget, 
något som gjorde att dessa nationella, skapade symboler 

4 Enligt kritisk diskursanalys används begreppen Modalitet med sanning, till-
låtelse eller intonation, samt Transivitet i licentiatavhandlingen. Fairclough 
(1992), 72–78, 158–162, 177–181.
5 Detta utgör den kritiska diskursanalysens diskursiva och sociala praktiker. 
Fairclough (1992), s. 78–96.
6 Att studera resultat över tid för att se mönster och förändringar görs inter-
textuellt. 
7 Thomas Jutikkala, Etnicitet och nationalism (Nora: Nya doxa, 1998), 35–36, 
44–47.
8 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn, Etniska minoriteter i Sverige förr och nu 
(Lund: LiberLäromedel, 1980), 9–10. Thomas Hylland Eriksen (1993), 35–36, 
44–47. 
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liknade varandra. Trots det skapades nationella gränser mellan 
länder och etniska grupper.9 

Vid tiden för undersökningen växte nationalismen fram i 
både Sverige och Finland, och den spelade en betydande na-
tionsbyggande roll i länderna. Folket ansågs vara basen i natio-
nen och ett nationellt språk och en nationell historia ansågs be-
höva definieras och spridas.10 För Finlands del var både den na-
tionella historien och språket mer problematiskt än för Sverige 
med sin relativt homogena befolkning. Innan riksklyvningen 
1809 var svenskan ämbetsmanna- och karriärspråket även i 
den finländska delen av riket.11 Detta ledde till en språkstrid 
mellan förespråkare för svenska och finska språket (s.k. sve-
komaner och fennomaner), där också historieskrivningen in-
begreps. Historien behövde, enligt fennomaner, särskiljas från 
den svenska krigs- och kungahistorien och en mer kulturhisto-
risk framställning med fokus på det finska folket växte fram.12

Folkskolans läroböcker och tidigare forskning

Idén att nationalismens ideal behövde spridas till befolkningen 
blev en integrerad del av den nationella folkskolan. Uppdraget 
var att sprida modersmålet och förmedla nationernas specifika 
drag, såsom exempelvis geografiska gränser och legitimerande 
historia.13 Läroböckerna blev en del av detta nationella sprid-

9 Thomas Hylland Eriksen (1993) och Patrik Hall, Den svenskaste historien: 
Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm: Carlsson, 2000).
10 Hall (2000), 294–295: Anna-Riita Lindgren & Klaus Lindgren, ”Språkbyten 
bland ståndspersonerna i Storfurstendömet Finland”, i Svenskt i Finland – 
finskt i Sverige. 1: Dialog och Särart, Människor, samhällen och idéer från 
Gustaf Vasa till nutid, red. Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (Helsingfors: 
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005), 256–257; Eric J. Hobsbawm, 
Nationer och nationalism (Stockholm: Ordfront, 1994), 150–151.
11 Sten Högnäs, Kustens och skogarnas folk: Om synen på svenskt och finskt 
folklynne (Stockholm: Atlantis, 1995), 22; Eino Jutikkala & Kauko Pirinen, 
Den finska historien. Fjärde omarbetade upplagan. (Lund: Natur och kultur, 
1973), 125–131.
12 Håkan Andersson, Kampen om det förflutna: Studier i historieundervis-
ningens målfrågor i Finland 1843-1917 (Åbo: Åbo akademi, 1979), 50–52.
13 Eric J. Hobsbawm (1994), 150–151; Göran Andolf, Historien på gymna-
siet – Undervisning och läroböcker 1820-1965 (Stockholm: Esselte Studium, 
1972), 22–23, 62, 284–287; Fredrik Thisner, Henrik Edgren och Samuel 
Edquist, ”Sveriges historia”, i Utbildningshistoria: en introduktion, red. 
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ningsprojekt och kan därför idag användas som tidsdokument 
som skildrar dåtidens samhälle och influenser.

Johan Wickström har undersökt läroböcker under 1800-ta-
let och fram till 1939. Han beskriver i sin avhandling att det 
finns ett brott 1868 gällande beskrivningar av invandring till 
Sverige. Före 1868 idkades en progressiv invandringskronologi 
där invandrade folkstammar beskrevs alltmer civiliserade ju se-
nare de invandrade. Detta synsätt placerade svenska folkstam-
mar på en högre civiliserad nivå än de finska eftersom finnarna 
levde i Skandinavien tidigare än svenskarna. Efter 1868 byttes 
denna strategi mot ett medvetet osynliggörande i läroböck-
erna av bland annat den finska folkstammen i Sverige, menar 
Wickström.14 Även Göran Andolf har beskrivit en förändring i 
läroböckerna runt 1870. Före 1870 beskrevs alla folk separat 
från varandra och alla folkslag ansågs ha något att förmedla 
eller lära ut, men efter 1870 beskrevs endast de folk som ansågs 
bidragit till den västerländska kulturen.15

Ingmarie Danielsson Malmros har i sin avhandling identi-
fierat narrativ om Sverige som förmedlats i svenska 1900-tals-
läroböcker. Gällande berättelsen om främlingen visar Sverige 
ett gott självförtroende som gästfria och Sverige målades fram 
som ett föredöme, skriver Danielsson Malmros. Hon menar 
också att aktörer genom historien tillskrivits ära just utifrån 
sin svenskhet.16

Kulturframställningar i läroböcker i geografi 1870–1985 är 
beskrivet i Lena Olssons avhandling. Hon visar att det framkom 
tydliga rasistiska föreställningar i läroböckerna. Grunderna för 
att räknas som ett kulturfolk var graden av bofasthet, skrift-
språk, läs- och skrivkunnighet, hantverksskicklighet, musik, 
teater, litteratur, konst och rättvisa lagar. Geografiläroböckerna 
likställde också kulturfolk med civiliserade människor och 

Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (Lund: Studentlitteratur, 2011), 38.
14 Johan Wickström, Våra förfäder var hedningar: Nordisk forntid i den 
svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919 (Uppsala: Uppsala 
universitet, 2008), 290–301.
15 Andolf (1972), 168–170, 201–202, 230–232, 270–271, 280.
16 Ingmarie Danielsson Malmros, Det var en gång ett land… Berättelser om 
svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Höör: Agering, 
2012), 127–129, 236–237, 394.
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naturfolk med ociviliserade, skriver Olsson.17

Finlandssvenska läroböcker från 2000-talet har studerats av 
Niklas Ammert med fokus på finlandssvenska läroböckers 
identitetsskapande bild. Läroböckerna visar på en ambivalent 
hållning med dels en gemenskap med Sverige och den svenska 
historien, dels en bild av Finland och det finska som det främ-
sta.18

En jämförande studie av läroböcker från Sverige och Finland 
har Matti Similä gjort där han har undersökt och jämfört 
1950-talets historieläroböcker från Sverige och Finland, både 
svensk- och finskspråkiga. Similä menar att finlandssvenska lä-
roböcker överensstämmer väl med finska läroböcker, samtidigt 
som en stor andel svensk historia förmedlas, vilket gör att de 
samtidigt skiljer sig från de finska läroböckerna. Exempelvis 
beskrev svenska läroböcker freden i Fredrikshamn som en geo-
grafisk förlust, finska läroböcker målade fram en negativ bild 
av den gemensamma tiden, medan de finlandssvenska antog en 
mer positiv hållning. Rörande ålandskrisen antog de finska lä-
roböckerna ett konfliktbetonat perspektiv, de svenska framhöll 
lösningen, som enligt dem skett i största samförstånd och på 
ett civiliserat sätt, medan de finlandssvenska antog ett inifrån-
perspektiv.19 

Licentiatavhandlingen Den envise bonden och Nordens 
fransmän, vilken detta kapitel baseras på, visar på en jämfö-
relse mellan svenska och finlandssvenska läroböcker som inte 
gjorts tidigare. Den öppnar upp ett nytt läroboksforskningsfält 
med avseende på etnicitet och historieframställning i ett natio-
nellt perspektiv.20

17 Lena Olsson, Kulturkunskap i förändring: Kultursynen i geografiläroböcker 
1870-1985 (Malmö: Liber, 1986), 93, 112–123, 170–172.
18 Niklas Ammert, ”Gemenskap och ambivalens: Finsk-svenska möten i 
finlandssvenska läroböcker i historia”, Historisk tidskrift för Finland 94:1 
(2009), 4, 19.
19 Matti Similä, ”Svenskt och finskt i svenska och finska läroböcker”, Nya 
Argus, 6 (2002), 108–110.
20 Spjut (2014).
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Resultat - Etnicitet och historieskrivning ur två olika 
svenska perspektiv 

Utifrån licentiatavhandlingen presenteras här de viktigaste re-
sultaten av studien vilka fokuserade på etnicitet och historie-
skrivning ur ett svenskt och ett finlandssvenskt perspektiv.

Etnicitet och språk

Självbilden var god både från svenskt och finlandssvenskt håll. 
Den svenska etniska gruppen tillskrivs egenskaper som freds-
älskande och kulturella, samt beskrivs vara Nordens fransmän, 
det senare för sitt artiga umgängessätt och sitt intresse för yttre 
ståt. Rasbiologiskt placerade läroboksförfattarna svenskarna 
högst, något som beskrivs via formuleringar om germanerna 
som tillhörande jordens skönaste folkslag. 

Läroboksförfattarnas beskrivningar av den finska etniska 
gruppen i Sverige är delvis tudelade. Historieläroböckerna be-
skriver som regel inga finnar inom Sveriges gränser efter 1809. 
Bara en lärobok i historia av studiens alla 61, nämner att fin-
nar levde inom Sveriges gränser vid författandet av läroboken. 
Geografiläroböckerna är i stället de läroböcker som beskriver 
den etniska sammansättningen av befolkningen. 

Före 1809 skildras finnar som uthålliga, envisa, tappra och 
trogna Sverige. Flera författare hänvisar också till ett ordstäv 
som beskrivs bygga på den finska folkkaraktären; ”[…] envis 
som en finne”.21 Efter riksklyvningen försvinner alla aktuella 
händelser kopplade till Finland ur de svenska läroböckerna för 
att återkomma runt 1918, tiden för Finlands självständighet 
från Ryssland. Då beskrivs finnarna i Sverige som envisa på ett 
negativt sätt. De skildras som att envist hålla fast vid sitt språk 
och sina seder, detta trots en intensifierad försvenskning. ”[…] 
Befolkningen utgöres till större delen av finnar, vilka segt hålla 
fast vid sitt språk och sina seder. Den svenska befolkningen har 

21 Lindholm (1898), 46; Erslev (1890), 78; Hult (1898), 41. Jämför även med 
Kalén (1891), Bergström (1907), Bergström (1928), Almquist (1909), Holmén, 
Thomée & Bruce (1922), Nordin II (1924), Lagerblad (1919) och Lagerblad 
(1921), vilka beskriver finnarna som envisa eller som ett segt och envist folk. 
Alla läroböcker redovisas i noterna enligt efternamn, år och sida. Fullständiga 
titlar och namn gällande lärobokskällorna finns i slutet som en del av Käll- och 
litteraturförteckningen



102

däremot nästan tappat bort sitt modersmål och talar istället 
finska.”22 

Finlands finska etnicitet beskrivs i de finlandssvenska lä-
roböckerna utifrån sitt ursprung och sin stamtillhörighet. 
Finnarna delas upp i tavaster, karelare och savolaksare. Tydligt 
stereotypiserade drag och egenskaper tillskrivs finnarna, exem-
pelvis beskrivs tavasten vara den äkta finnen: allvarsam, trög 
och envis, axelbred, stadig och med grova drag. Karelaren dä-
remot anses vara mer lik svensken: lång och smärt och med 
sinne för dikt och resor. Savolaksaren beskrivs vara kvick att ge 
fiffiga svar och kunna många ordstäv. 

Rasbiologiskt kopplar läroboksförfattarna ibland finnarna 
till mongoliska stammar men det finns ingen samstämmighet. 
Finnarnas ursprung var inte helt säkert, men i läroböckerna 
sammankopplas de med samer och de båda grupperna placeras 
långt under de svenska germanerna rasbiologiskt. Dessutom ses 
en tydlig koppling till kultur, där svenskarna beskrivs vara kul-
turella och civiliserade, medan finnarna skildras som okulturella 
och således på en lägre civiliserad nivå. Läroboksförfattaren 
Anders Hägerman skrev 1882 om germanerna att de stod ”[...] 
högst i utveckling och odling, samt blifver, hvart den kommer, 
herrskande öfver de andra. Till denna ras höra Europas inbyg-
gare, med undantag af finnar och lappar.”23 Ingen av läroböck-
erna nämner finsk kultur, istället används begreppet ”seder”24. 
När svenska kulturyttringar nämns, beskrivs de däremot som 
”svensk kultur”. Att svenskarna (germanerna) kopplas till kul-
turella folkslag stämmer överens med Lena Olssons kulturre-
sonemang.25 

I de sammanhang där finlandssvenskar beskrivs i svenska 
läroböcker görs det utifrån deras egenskaper som svenskar. 
Finlandssvenske Nordenskiölds upptäckt av Nordostpassagen 
beskrivs bero på hans svenska vikingalynne enligt Carl Grimbergs 
lärobokstext: 

[…] Vikingalynnet och äventyrslusten sitta djupt i svenskens sinne. 

22 Bergström (1907), 56. 
23 Hägerman (1882), 105.
24 Se exempelvis ovanstående citat i not 22; ”[…] Befolkningen utgöres till 
större delen av finnar, vilka segt hålla fast vid sitt språk och sina seder.”, 
Bergström (1907), 56.
25 Olsson (1986), 93, 112–123, 170–172.
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Aldrig skulle ett så litet folk som vårt ha spelat en sådan roll i his-
torien, om det icke varit så, att vi alltid längtat att pröva okända 
öden.26 

Även Topelius och Runebergs skaldande beskrevs vara tack vare 
deras svenska tungomål. Finlandssvenskarna skildras i de svenska 
läroböckerna som mer etniskt svenska än nationellt finländska.
Intressant är att konflikter och problem mellan de två etniska 
grupperna beskrivs i termer av språk. Språkstrider, främst i 
Finland, men även i Sverige lyfts fram. Det är det finska språket 
i sig som skildras som hotfullt, inte den finska etniska gruppen. 
Vid freden i Fredrikshamn 1809 tilldelades Finland Ryssland 
och Sverige fick, förutom nesan att förlora en tredjedel av 
sin landmassa, Ryssland som direkt granne. Svenska statens 
rädsla för en eventuell samhörighetskänsla mellan finskta-
lande i Sverige och finnar i det ryska storfurstendömet Finland 
ledde till en vilja till försvenskning av finskspråkiga områden 
i Sverige. I läroböckerna märks detta i ett osynliggörande av 
finsktalande i läroböckerna från 1870 och framåt, vilket stäm-
mer väl överens med vad Wickströms noterat.27 Efter 1918 kan 
en tydlig markering av den pågående försvenskningen i finskta-
lande områden i Sverige ses i läroböckerna. ”[…] Befolkningen 
utgöres till större delen av finnar, vilka segt hålla fast vid sitt 
språk och sina seder. I skolorna få de dock lära sig att tala och 
läsa svenska.”28  

Historieskrivningen

Gällande historieskrivningen skiljer sig beskrivningarna av 
vissa händelser i den gemensamma historien avsevärt. Exempel 
på detta är skildringarna av kristnandet av Finland på 1100-ta-
let, kung Håkans kröning 1362, klubbekriget 1599, anjalaför-
bundet 1788, freden i Fredrikshamn 1809 och ålandskrisen 
1919-1921.

De finska stammarna som levde i Finland vid tiden för krist-
nandet beskrevs vara hedningar.29 Ibland betecknas de också 

26 Grimberg (1923), 330. Se även Grimberg (1935), 302.
27 Wickström (2008), 290-301.
28 Bergström (1928), 70.
29 Wiberg (1876), Ekelund (1868), Odhner (1870), (1875) och (1891), Åberg 
(1870), Kastman & Brunius (1877), Höjer (1897), Rydfors (1908), Brandell 
(1921), Koskinen (1873), Hallstén (1874), Melander (1876), författarlös 
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som vilda.30 Båda kontexterna beskriver kristnandet som ett 
svenskt bidrag till Finland. Att finnarna kristnades påtalas un-
der hela undersökningsperioden, men språkbruket blir mildare 
med tiden. Beskrivningar som ”kuvades” och ”tvingades till 
dop” omformuleras till ”bjöds dopet” allt eftersom. Det finns 
inget tydligt brott för förändringen utan de mildare beskriv-
ningarna blir successivt alltmer vanliga längre fram i läroböck-
erna.

Håkans upphöjelse till medregent beskrivs mycket olika. 
Kung Håkans kröning ses i den finska nationella historieskriv-
ningen som en viktig händelse eftersom det förklarades inne-
bära att Finland blev ”(…) ett rikslandskap med samma rättig-
heter och skyldigheter som de gamla rikslandskapen.”31 Behovet 
att skapa en särskild  nationell historieskrivning kan därför ses 
som orsaken till att denna händelse lyfts fram. Att Finland re-
dan på 1300-talet hade erkänts vara viktigt för den nationella 
självbilden. I de svenska läroböckerna nämns händelsen i för-
bigående i två läroböcker,32 medan det beskrivs ingående i alla 
finlandssvenska läroböcker som behandlade 1300-talet.33 I de 
finlandssvenska läroböckerna ses Håkan dessutom som med-
konung, inte bara medregent.34 

Klubbekriget var sammankopplat med maktstriden mellan 
kung Sigismund och hertig Karl, senare Karl IX. Klubbekriget 
beskrivs inte i svenska läroböcker35 medan de finlandssvenska 

(1882), Mickwitz (1924).
30 Wiberg (1876), Ekelund (1868), Odhner (1870), (1875) och (1891) och 
Höjer (1897).
31 Schybergson (1939), 32–33.
32 Wiberg (1867), 34; Ekelund (1868), 45.
33 Detta finns beskrivet i alla finlandssvenska historieläroböcker utom i fyra; 
tre av dem (Melander I 1871, förf.lös 1882, Lindeqvist I 1932) har valt att 
behandla den äldre historien som allmän historia och således bara lämnat 
lite utrymme till Finlands, Sveriges och övriga Nordens historia. Den fjärde 
(Melander II 1871) inledde sin lärobok vid 1400-talet vilket är efter Österlands 
upphöjande 1362.
34 Håkan beskrevs som kung även av Nordmann (1892), 17 och (1905), 17; 
Magnusson (1897), 11; Vest (1906), 35; Wichmann (1908), 65–66; Soininen 
& Noponen (1912), 110–111 och (1921), 109. Att Håkan antyds vara ensam 
kung skrevs av Hallstén (1874), 15, medan Ottelin (1926), 43 och Schybergson 
(1939), 32 beskrev honom som medkonung.
35 Här finns två författare som utgör ett visst undantag även om ingen näm-
ner Klubbekriget i sig. Rosenborg skrev (1920, 152) att det varit oroligheter 
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läroböckerna genomgående betonar händelsens betydelse.36 
Klubbekriget beskrivs som ett bondeuppror mot adeln, med 
Klas Fleming i spetsen. Bönderna fick stöd av hertig Karl men 
de avrättades av Flemings män. Senare avled även Klas Fleming 
och när Karl IX slutligen tog makten avrättades flera adels-
män i Finland. Vem som vann kriget skildras olika beroende på 
tidsperspektiv. I ett kort perspektiv förlorade bönderna, men 
i ett längre vann de genom att maktförhållandena på lands-
bygden ändrades och adelsmännen förlorade en del av makten. 
Klubbekriget var en folklig kamp mot övermakten, men i ett 
fennomanskt perspektiv också en politisk kamp med en finsk 
identitet i centrum. Läroböckerna tar ingen direkt ställning i 
detta, men tydligt är att historien spelade en viktig roll i samti-
dens nationella självbild. Detta framkommer både i läsningen 
av läroböckernas berättelser runt klubbekriget och kung Håkan 
som medregent. Både Finlands framlyftande och Sveriges neg-
ligerande av händelserna visar att den gemensamma historien 
fick spela olika roller i den nationella historien i Sverige och 
Finland.

Anjalaförbundet visade sig i läroböckerna vara en känslig 
fråga. Händelsen symboliserar en politisk kris som tillskrivits 
en mycket stor betydelse, kanske på grund av riksklyvningen 
trettio år senare. Bakgrunden låg i Gustav III:s krigsförklaring 
mot Ryssland som han genomförde utan att ha de befogenhe-
terna. Flera officerare kände en irritation över detta, och slut-
ligen vägrade några av dem att lyda order. Samtidigt förhand-
lade andra officerare med tsarinnan om Finlands frihet från 
Sverige med hjälp från Ryssland. Händelsen har beskrivits och 
tolkats olika genom historien. 

De finlandssvenska läroböckerna visar stora variatio-
ner och pendlar mellan ytterligheter. Ibland ses officerarna 
som självständighetsivrare,37 ibland som förrädare.38 Även de 

i Finland, Grimberg skrev (1923, 124, och 1935, 112–113) att finnarna blev 
förtryckta i Finland. Båda författarna ger det som orsak till att skogsfinnar 
flyttade till Mellansverige runt år 1600. 
36 Alla utom Melander I (1871), Soininen & Noponen I (1912; 1921), samt 
Mickwitz (1924), vilka alla fyra behandlar tiden före 1500-talet. Klubbekriget 
som utspelades de sista åren av 1590-talet finns således inte med.
37 Lindeqvist (1932), Hallstén (1874), Soininen & Noponen (1921).
38 Nordmann (1892), (1920), Ottelin (1926).
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svenska läroböckerna varierar i sina beskrivningar via tolk-
ningar som sammansvärjningar, myteri och landsförrädare.39 
Här ses också samma författares olika upplagor bjuda på olika 
tolkningar. Clas Teodor Odhner beskrev 1891 att officerarnas 
agerande berodde på en irritation över Gustav III:s agerande 
och att de önskade skapa fred genom sitt handlande. 1919 års 
tolkning, då omskriven av KG Westman, men fortfarande med 
Odhners namn på upplagan, lyfter fram officerarna som för-
rädare.40 

[…] De adliga officerarna trodde, att stunden nu var kommen, då 
adeln kunde taga makten från konungen. De bildade en sammans-
värjning som kallas Anjalaförbundet och deras ledare började att 
förrädiskt underhandla med fienden. [...] Officerarnas förräderi 
i Anjala väckte en storm av förbittring i hela landet. De ofrälse 
stånden slöto sig till konungen.41 

Även Carl Grimbergs tolkning från 1923 är mycket hård mot 
officerarna. Hans upplaga från 1935 mildrades något i språk-
bruket, även om andemeningen bestod.

Tiden för Finlands självständighet och Ålandskrisen, det vill 
säga åren runt 1920 visar på den svenska läroboksförfattarens 
hårdaste omdömen om Anjalaförbundet. Relationen mellan 
Sverige och Finland var mycket ansträngd efter ålandskrisen 
och den intensifierade försvenskningen och förfinskningen i de 
båda länderna, vilket här ses ha påverkat läroboksförfattarnas 
beskrivningar av den gemensamma historien och relationen 
mellan de två etniska grupperna.

I läroböckernas beskrivningar av riksklyvningen vid Freden 
i Fredrikshamn ses vissa skillnader. I de svenska läroböckerna 
beskrivs den i termer av den orättvisa, hårda freden som be-
stal Sverige både på sitt broderfolk och på en tredjedel av sin 
geografiska landmassa. Åland lyfts fram som en oväntad del 
av förlusten. Beskrivningarna visar att både Finland och Åland 
tillföll Ryssland; ”[…] hela Finland jämte Åland”.42 Det tyder 
på att Åland sågs som ett svenskt område före 1809, troligen 
på grund av den svenskspråkiga majoriteten, samt närheten till 

39 Brandell (1921), Wiberg (1867), Höjer (1897), Selander (1922), Morén 
(1937), Grimberg (1911; 1923; 1935).
40 Odhner (1891), 186; Odhner/Westman (1919), 108.
41 Odhner/Westman (1919), 108. 
42 Bergström (1898), 148.
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Stockholm. I samband med freden återges också delar av von 
Döbelns tal till finnarna i majoriteten av läroböckerna. 

Även i de finlandssvenska läroböckerna ses delar av von 
Döbelns tal citerat och flera läroböcker skildrar en sorg över 
skilsmässan till det gamla moderlandet. ”[…] Vi skola från 
släkte till släkte välsigna er, högakta er” […] Finnar, Bröder!”43 

Dock aktar sig de finlandssvenska läroboksförfattarna för att 
fördöma eller ta ställning. Detta beror troligen på det ryska 
övertagandet och förändringen från att tillhöra en svensk ma-
joritet före 1809 till att vara svensktalande minoritet i Finland 
vid tiden för författandet. Det var viktigt att hålla goda rela-
tioner till såväl det styrande och censurerande Ryssland som 
de finskspråkiga grannarna i den finländska nationen. Istället 
för att lyfta fram Åland, lyfter de finlandssvenska läroböck-
erna fram de delar av Västerbotten som tillföll det nya Finland; 
”[…] en liten del av svenska Västerbotten”.44 

De svenska läroböcker som tar upp Ålandskrisen beskri-
ver i sammanhanget att ålänningarna var svenskar, ”[…] 
Ålänningarna som äro svenskar”,45 men att det varit upp till 
nationernas förbund att avgöra frågan, ”[…] Denna sak är nu 
(juli 1920) hänskjuten till Folkens Förbund”46. Det uttrycks 
också en viss skepticism till den nya nationen Finland från 
svenskt håll, då främst som en följd av det turbulenta inbör-
deskriget; 

[…] I samband med frigörelsen utbröt en inre strid i Finland mel-
lan ’de röda’ och ’de vita’, som de vedertagna namnen blivit. Andra 
namn är det vanskligt att använda, emedan man ännu tvistar om, 
huruvida de röda skola anses som ett arbetarparti eller som en hop 
löst slödder och förbrytare.47 

De finlandssvenska läroböckerna är avvaktande och beskriver 
händelsen mycket neutralt. 

Händelsen påverkade finlandssvenskarnas ställning i 
Finland och även relationerna mellan svenskar och finnar i 
båda länderna samt de två ländernas nationella relationer. 

43 Wichmann (1908), 207.
44 Wichmann (1908), 206.
45 Rosenborg (1920), 295–296.
46 Larsson (1922), 153.
47 Larsson (1922), 151.
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Detta beskrivs inte i läroböckerna, men i beskrivningar av an-
dra historiska händelser, exempelvis Anjalaförbundet, ses detta 
mönster, där tonen hårdnar åren 1919–1925. Läroböckerna 
som författades under åren då ålandskrisen pågick har alltså 
en mer kritisk hållning till historiska händelser rörande svensk-
finska relationer. Även vid beskrivningar av försvenskning 
och förfinskning i de båda länderna skärps tonen dessa år. 
Försvenskningen skildras som en lösning på det okulturella och 
finskspråkiga Tornedalen, medan förfinskningen av Finland be-
skrivs som ett hot mot den svenska kulturen i Finland.

Studiens relevans för dagens historieundervisning

Ovanstående beskrivning av licentiatavhandlingen Den envise 
bonden och Nordens fransmän lyfter fram några av de resul-
tat som där framkommit. Bidragen till dagens svenska skola är 
flera. Bland annat kan denna studie användas i enlighet med 
aktuella läroplaner för att inspirera till att kritiskt granska och 
värdera källor och texter rörande olika historiska händelser. 
Studien kan också utgöra exempel på hur historia, genom läro-
böcker, har använts och används i olika sammanhang beroende 
på perspektiv, tolkning och syfte.48. Exempelvis står det i kom-
mentarsmatieralet för historieämnet i Lgr 11 att

[…] Historieskrivningen är inte neutral utan berättas utifrån något 
syfte eller i ett speciellt sammanhang.[…] Med kunskaper om 
detta får eleverna möjlighet att upptäcka och förstå när och hur 

historia används för att påverka människor i olika sammanhang.49 

48 Se ex. Lgr11:s sammanfattning av historieämnets mål där elever ska ”[…] 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • använda en historisk refe-
rensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, 
kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor 
som grund för att skapa historisk kunskap, • reflektera över sin egen och an-
dras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, 
och • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ord-
nas, skapas och används.” Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklas-
sen och fritidshemmet 2011. 3.13 Kursplaner, Samhällsorienterande ämnen, 
Historia, 172–173. 
49 Skolverket, Kommentarmateriel till kursplanen i historia (2011). Syfte, Hur 
historia används, 8. Hela stycket ”Hur historia används” lyder; ”Kursplanen 
betonar att eleverna ska utveckla kunskaper om hur historia kan användas för 
olika syften och förståelse för hur historiska berättelser används i samhället 
och i vardagslivet. Det är detta som i historieforskingen kallas historiebruk.
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Licentiatavhandlingens jämförelse av den svenska och den fin-
landssvenska historieskrivningen illustrerar denna historiean-
vändning eller detta historiebruk. 

Dessutom är undersökningen ett exempel på nationalismens 
paradox, hur nationella bilder, symboler och uppfattningar för 
varje nation egentligen är framlyfta och tillrättalagda för att 
förstärka en nationell tillhörighet.50 Tolkningar av samma hän-
delser har använts och används för att förstärka olika natio-
nella bilder och uppfattningar. Att i undervisningen diskutera 
detta är även det förankrat i läroplanerna.51

Det är viktigt att ha insikt i hur historia kan användas för 
att uppnå olika syften. Källor och kontext bör kontrolleras och 
granskas kritiskt, för att minimera risken för att tolkningar av 
händelser och sammanhang tolkas och används för att fram-
föra en åsikt eller en idéströmning. 

Vikten av källkritik och kritiskt tänkande är avgörande, 
både i denna undersökning och i dagens samhälle. Man kan 
hitta flera likheter mellan undersökningsperiodens klimato-
logiska och rasbiologiska tolkningar, de myter, legender och 
skönlitterära berättelser som byggde dåtidens historia och 

Historieskrivningen är inte neutral utan berättas utifrån något syfte eller i ett 
speciellt sammanhang. Historia kan vara ett verktyg både för enskilda indi-
vider och för grupper att formulera hur de vill uppfattas och vad de vill göra 
genom att berätta om det förflutna. Historia kan också användas för att skapa 
familjesammanhållning eller etablera identiteter baserade på till exempel klass, 
genus, etnicitet, generation eller nationell tillhörighet. Med kunskaper om detta 
får eleverna möjlighet att upptäcka och förstå när och hur historia används för 
att påverka människor i olika sammanhang.”
50 Hylland Eriksen (1993), 128–129 och Hall (2000), 294–295.
51 Lgr11 kommentarmateriel förmedlar att ”[…] historia kan användas för 
att skapa eller stärka gemenskaper. […]I politisk propaganda kan ett partis 
historia framhävas för att visa på stabila grundvärderingar hos det egna par-
tiet, eller för att hålla minnet av motståndarens politiska misstag vid liv. Under 
1800-talet och 1900-talet har historia också varit ett viktigt sätt att skapa eller 
stärka nationella identiteter, Föreställningarna om en gemenskap som sträcker 
sig långt bakåt i det förflutna är grundläggande för en nationell identitet. I 
nationalsånger, nationella symboler och högtidsdagar är historia ständigt när-
varande. Under de senaste seklerna har skolans historieundervisning i många 
länder varit en viktig del i skapandet av nationella identiteter. Att visa både his-
toriska och nutida exempel på hur historia används på detta sätt ger eleverna 
förutsättningar att själva kritiskt granska den typen av identitetsskapande.” 
Skolverket, Kommentarmateriel till kursplanen i historia (2011) Historia, års-
kurserna 7–9, 33–34.
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dagens ibland okritiska journalistiska reportage, människors 
tankar och åsikter i sociala medier och politiska partiers his-
torieskrivning. Det är viktigt att lära elever att tänka kritiskt 
och att kontrollera sina källor innan de reproducerar innehållet 
vidare. 

Skolans värld påverkas av influenser såväl från politiskt håll, 
som från läroböcker, media och allt som går att finna via inter-
nets intåg i skolan. Elevers förmåga att tänka kritiskt och att 
veta vikten av källkritik är grundläggande för de/vi ska kunna 
lära av historien att förstå att historia inte är det förflutna, utan  
tolkningar av det förflutna. Förmågan att tänka historiskt är 
inte bara att förstå historien utan även att förstå hur samhället 
och historien påverkar annan historia. Även om historien inte 
upprepar sig i exakt betydelse finns i historien många lärdomar 
att ta till sig. Det finns mönster som vi kan lära oss att känna 
igen, som är viktiga att identifiera för att vi ska kunna undvika 
fatala misstag inför framtiden. Historieämnet i sig är i mångt 
och mycket nyckeln till framtiden, men det kräver ett kritiskt 
förhållningssätt.
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Förhistorien utifrån genus och 
kulturellt minne: Kontinuitet och 
förändring i svenska läroböcker 
under 1900-talet och början av 
2000-talet

Lena Almqvist Nielsen

Nordisk förhistoria har under hela 1900-talet och början av 
2000-talet främst varit förknippad med undervisningen på låg- 
och mellanstadiet. I läroböcker i historia kan man följa föränd-
ringar och kontinuitet i framställningen av förhistorisk tid och 
man kan tala om detta som uttryck för en rådande ”historie-
kultur”. Historiekulturen i läroböckerna är en del av ett större 
sammanhang där politisk kontext, samhällsdebatt, vetenskap-
liga rön, pedagogiska tankar och lärobokstraditioner samt stat-
liga direktiv samverkar.1 För att synliggöra de historiekulturella 
förändringarna genomförde jag en studie av läroböcker som 
redovisades 2014 i licentiatavhandlingen Förhistorien som kul-
turellt minne. I studien analyserades lärobokstexterna i relation 
till samtida arkeologisk forskning samt till undervisnings- och 
läroplaner.

Syfte och frågeställningar

Materialet, som omfattade texter ur 34 läroböcker, delades in 
i två kategorier: berättelsen som kulturellt minne och genus. 
Studiens syfte var att beskriva hur den nordiska förhistorien 
har skildrats och förändrats under 1900-talet och början av 
2000-talet, då den senaste läroplanen togs i bruk. Studien ut-
gick från följande två frågeställningar:

1 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos, 2008), 31–32.
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1. Hur väl överensstämmer lärobokstexterna om nordisk 
förhistoria i svenska läroböcker med samtida arkeologisk 
forskning under 1900-talet och början av 2000-talet?

2. Hur har lärobokstexterna förändrats under den undersökta 
perioden utifrån de två kategorierna berättelsen som 
kulturellt minne och genus?

Studien i ett forskningssammanhang – 
nyttan med ett långt tidsperspektiv

Då läroböcker studeras kan man se på dem som en del av en 
kommunikationskedja byggd kring historia. Denna kommu-
nikationskedja kan kallas för en historiekultur. Kedjan berör 
vilken historia som förmedlas, hur den förmedlas, av vem samt 
till eller för vem.2 Utifrån ett strukturellt perspektiv kan läro-
böckerna studeras som i ett tänkt fruset ögonblick och upp-
märksamheten riktas då mot vad som påverkat lärobokens 
tillkomst, dess utformning, innehåll och perspektiv. Det långa 
tidsperspektivet i denna studie har möjliggjort en överblick av 
den utveckling som skett i läroböckerna och det handlar därför 
inte om ett enskilt fruset ögonblick utan om ett flertal sådana 
ögonblick. Tillsammans belyser de hur kommunikationskedjan 
har utvecklats och visar på den historiekulturella förändring-
en.3 

Läroboksforskning har många gånger varit inriktad mot att 
belysa missförhållanden och lyft fram lärobokstexternas kon-
servativitet och långsamma förändring. Janne Holmén har i sin 
avhandling från 2006, Den politiska läroboken: Bilden av USA 
och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker 
under Kalla kriget, sett hur läroböckerna blivit förmedlare av 
föråldrade attityder och fördomar som det har varit svårt att 
göra sig av med. Holméns studie stäcker sig från 1930-talet 
och fram till 2004. Han menar att ett långt tidsperspektiv ger 
möjlighet att uppmärksamma vilka faktorer som varit viktigast 

2 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: Begrepp, Teori och Analys” i 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran 
Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 37–38.
3 Niklas Ammert, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Historien är nu: En intro-
duktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: 
Studentlitteratur, 2009), 296; Ammert (2008), 29–31.
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för läroböckernas utformning.4 Även Göran Andolfs avhand-
ling från 1972, Historien på gymnasiet: Undervisning och 
läroböcker 1820–1965 har ett långt tidsperspektiv. Hans av-
handling behandlar hur läroböckernas innehåll och undervis-
ning står i relation till samtida samhällsdebatt, forskning och 
bestämmelser. Andolf såg hur läroböckerna under undersök-
ningsperioden kom att innehålla allt färre ställningstaganden 
och tolkningar från enskilda författare och undervisningen i 
historia utvecklades istället mot att bli en spegling av samhäl-
let.5 Sture Långströms avhandling, Författarröst och berät-
tartradition: En historiedidaktisk studie från 1997, behandlar 
hur läroboksförfattarna i en given situation påverkas från olika 
håll. Studien behandlar läroböcker på gymnasiet mellan 1958–
1994 och utgår från de didaktiska frågorna varför, var, när och 
hur texterna har författats, samt av vem eller vilka.6 I sin stu-
die uppmärksammar Långström hur läroböckerna är trogna 
en stark lärobokstradition. Texterna i läroböckerna hade un-
der den undersökta perioden inte förändrats nämnvärt, varken 
till innehåll eller form, trots att elevgrupperna som författarna 
skrivit för, hade gjort det.7 

Även Staffan Selander har utgått från ett långt tidsper-
spektiv i sin analys av lärobokstexter i historia. I boken 
Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från 
läroböcker i historia 1841–1985 belyser han hur läroboken 
har utvecklats samt hur kunskaper överförs och omvandlas till 
lärobokskunskap. Selander menar att läroboken är förankrad 
i både en specifik lärobokstradition samt i de riktlinjer som 
är rådande för tillfället.8 När det gäller genus och läroböcker 
fick Ann-Sofie Olander år 2009 i uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan (DEJA) att granska läromedel i historia 
och samhällskunskap. Det visade sig att det fanns stora brister 

4 Janne Holmén, Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen 
i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2006), 26, 335.
5 Göran Andolf, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820-
1965 (Uppsala: Uppsala universitet 1972), 283, 292.
6 Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition: En historiedidaktisk 
studie (Umeå: Umeå universitet, 1997), 231.
7 Långström (1977), 213.
8 Staffan Selander, Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från 
läroböcker i historia 1841–1985 (Lund: Studentlitteratur 1988), 19.
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i lärobokstexterna i förhållande till läroplaner, läromedelsför-
fattarnas intentioner samt aktuell forskning.9 Böckerna visade 
tydligt att det var männen och de manliga perspektiven som 
dominerade och att kvinnliga insatser fick mycket liten upp-
märksamhet. Olanders studie visade att innehållet i läroböck-
erna inte motsvarade de rådande läro- och kursplanernas rikt-
linjer.10 

Ett långt tidsperspektiv möjliggör alltså ett synliggörande 
av förändring över tid. Tidigare forskning har även visat hur lä-
roböcker påverkas av samhällets utveckling. Det har dock fram 
tills nu saknats läroboksstudier som lyfter fram den nordiska 
förhistorien, framställningen av kvinnor och män under denna 
period samt de förändringar som skett under drygt 100 år.

Teoretiskt ramverk: Historiekultur och Kulturellt minne

Enligt Thomas Hylland Eriksen finns det inte några objek-
tiva berättelser om det förflutna utan ”det förflutna förvän-
tas vara annorlunda på ett igenkännbart, tryggt och välkänt 
sätt”.11 Texterna om den nordiska förhistorien i läroböcker 
är en del av den kontext i vilken de skrevs och de visar på 
en historiekultur som är gällande för en tid eller period i his-
torien. Historiekultur handlar om hur historia offentligt ska 
minnas och innebär en gemensam hantering av det förflutna. 
Under detta begrepp faller undervisning, forskningsprogram 
och populärkultur och gemensamt för dessa är en vilja att för-
medla något meningsfullt.12 I historieundervisningen blir his-
toriekulturen tydlig då läroboken är ett uttryck för vad någon 
vill förmedla samtidigt som detta också är ett avtryck av den 
situation ur vilken den tillkom.13 Historiekulturen är nära för-
knippad med historiemedvetande och historiebruk. Enligt Peter 

9 Ann-Sofie Olander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En 
granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2010:10 
(Stockholm: Fritzes, 2010), 7, 9.
10 Olander (2010), 69–71. 
11 Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet (Stockholm: Bonnier 
Alba, 1996), 28, 44, 85.
12 Peter Aronsson, ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”, 
Historisk tidsskrift 122:2 (2002): 189–190; Jörn Rüsen, Berättande och för-
nuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: Daidalos, 2004), 150–152.
13 Ammert (2008), 25.
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Aronsson kan man se historiekulturen som de artefakter, ri-
tualer och påståenden som gör det möjligt för oss att referera 
till en viss historisk period och samtidigt sätta in vår egen tid 
i ett historiskt sammanhang. Historiebruket kan ses som en 
länk mellan historiekultur och historiemedvetande genom att 
det aktiverar delar av historiekulturen för att på så sätt skapa 
en mening. Historiemedvetande är sedan de uppfattningar av 
dåtid, nutid och framtid som historiebruket har skapat och eta-
blerat.14 I skolväsendets bruk av historia förenklas de veten-
skapliga resultaten samtidigt som eleverna fostras in i ett sätt 
att tänka som anses tidsenligt riktigt. Evert Baudou menar att 
också den arkeologiska forskningen är tidsbunden och präg-
lad av de teorier som är gällande för tillfället och att vår bild 
av förhistorien därmed blir en spegling av vår egen tid.15 Då 
forskning anpassas till läroböcker för att passa eleverna måste 
författarna också ta hänsyn till undervisnings- och läroplaner. 
Detta sammantaget gör läroboken till en färskvara och ett av-
tryck av sin samtid.16 

Det kan tyckas vara märkligt att prata om minnen i sam-
band med förhistorisk tid, som ju ligger så långt tillbaka i tiden, 
men det handlar inte om att vi själva måste ha upplevt perioden 
som vi minns utan om den historiekultur som vi har en gemen-
sam uppfattning om. Jan och Aleida Assmann har uppmärk-
sammat ett vad de kallar kulturellt minne som de menar ligger 
så långt tillbaka i tiden att det inte kan förmedlas människor 
emellan utan kräver kunniga specialister i form av vetenskaps-
män, lärare och journalister.17 Minnet som skapas i nutiden kan 
ses som en rekonstruktion av det förflutna.18 Aleida Assmann 
menar att kulturen kan relateras till minnet då den ger en me-
ning åt människor och för samman förfluten tid, nutid och 
framtid. Då vårt minne är selektivt är också glömskan nära 

14 Aronsson (2002), 189. 
15 Evert Baudou, Den nordiska arkeologin: Historia och tolkningar (Stock-
holm: Kungl. Vitterhetsakademien, 2004), 19.
16 Karlsson (2009), 39. 
17 Jan Assmann, “Communicative and Cultural Memory”, i A Companion 
to Cultural Memory Studies, red. Astrid Erll & Ansgar Nünning (Berlin: De 
Gruyter, 2010), 110, 114. 
18 Jan Selling, Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i 
Tyskland 1990–2000 (Eslöv: Symposion, 2004), 18. 
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förknippad med minnet.19 I denna studie har begreppet kultu-
rellt minne använts för att synliggöra hur vissa berättelser om 
förhistorisk tid har bevarats i böckerna under nästan hela den 
undersökta perioden och därmed kan ses som kanon, medan 
andra berättelser har glömts bort då de inte längre ses som 
viktiga. Några berättelser har helt avskrivits ur det kulturella 
minnet då forskning har motbevisat dem eller då de förmedlar 
ett sätt att tänka som inte passar in i det samtida samhället. 
Aleida Assmann förklarar dessa tankar med att jämföra med 
ett museum där de viktigaste och mest betydelsefulla artefak-
terna placeras i det främsta rummet medan andra, mindre vik-
tiga, placeras i museets magasin.20 I denna studie har läroboken 
fått representera museets främsta rum där de berättelser som 
ses som viktigast för tiden placeras. Av all kunskap som finns 
om nordisk förhistoria har endast några berättelser valts ut för 
att förmedlas i historieläroböckerna. I studien har den aktiva 
dimensionen av hågkomsten, kanon, använts för att beskriva 
den nationella historien i läroböckerna. 

Metod

Materialet bestod av 34 lärobokstexter i historia för folk-
skolan och mellanstadiet vilka delades in i fyra perioder uti-
från utgivna populärvetenskapliga översiktsverk i arkeologi. 
Översiktsverken har skrivits av etablerade arkeologer och 
har fått representera forskningsläget då de gavs ut men de ger 
också en tidstypisk syn på förhistorisk tid. Tillsammans med 
statliga direktiv i form av undervisnings- och läroplaner har de 
arkeologiska översiktsverken fungerat som en bakgrund mot 
vilken läroböckerna har skrivits.

Lärobokstraditionen är som tidigare nämnts stark och 
läroboksförfattare bygger ofta sina texter på tidigare läro-
bokstexter även om texterna anpassas till aktuella forsk-
ningsrön och läroplansanvisningar. Staffan Selander skiljer 
på kunskapsproduktion, som är skapandet av kunskap i en 
vetenskaplig kontext, och kunskapsreproduktion, där kun-
skap överförs till läroböcker. Under kunskapsreproduktionen 

19 Aleida Assmann,”Canon and Archive”, i A Companion to Cultural Memory 
Studies, red. Astrid Erll & Ansgar Nünning (Berlin: De Gruyter, 2010), 97.
20 Aleida Assmann (2010), 98.
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förändras kunskapsmassan och den görs förståelig för elever-
na.21 Lärobokstexten är den vanligaste formen av pedagogisk 
text och därmed också det medium som flest elever har kom-
mit i kontakt med.22 Läroböckerna i studien valdes utifrån en 
tankekedja som har presenterats av Niklas Ammert. Denna 
tankekedja bygger på tre länkar där den första utgår från att 
läroböckernas perspektiv, urval och innehåll ger den bästa bil-
den av hur historia har förmedlats, den andra att de böcker 
som sålts mest också har använts mest och den tredje att det 
är dessa böcker som i högst grad har präglat undervisningen 
och därmed också den historiekultur som eleverna har fått med 
sig.23 De 34 texterna grupperades utifrån fyra perioder där pe-
riod 1 innehöll tolv texter, period 2 tio texter, period 3 fem 
texter och period 4 sju texter. Studien delades in i följande pe-
rioder:
•	 Period 1. 1903-1943: Nationen och den osynliga kvinnan
•	 Period 2. 1944-1968: Efterkrigstiden – kvinnorna läggs till
•	 Period 3. 1969-1987: Nya samhällsidéer och en uppgörelse 

med de traditionella könsrollerna
•	 Period 4. 1988-2010: Mot individualitet och jämställdhet
Periodindelningen börjar vid sekelskiftet då det är vid denna 
tid som den nordiska arkeologin etableras och utgör därför 
en naturlig gräns.24 År 1903 utkom Oscar Montelius Sveriges 
historia intill tjugonde seklet och här sammanfattas de stora 
förändringar som skett sedan hans tidigare verk från 1870-ta-
let. År 1919 utkom en ny upplaga av samma verk som visade 
på ytterligare utveckling. Tydligt är hur Montelius i stor grad 
har präglat den här tidens arkeologiska förmedling. Under 
1940-talet utkom ytterligare två översiktsverk med vilka lä-
roböckerna från period två jämfördes, Svenskt Forntidsliv av 
Sune Lindqvist (1944) och Sveriges historia genom tiderna 1 
(1947) där Holger Arbman skriver om förhistorisk tid i Norden. 
En oförändrad upplaga av Montelius översikt från 1919 gavs 
också ut 1948, men då denna inte längre kan ses som aktuell 
har lärobokstexterna i första hand jämförts med Arbmans och 
Lindqvists böcker. Dock är läroboksförfattarna fortfarande i 

21 Selander (1988), 19, 81. 
22 Långström (1997), 15. 
23 Ammert (2008), 74.
24 Baudou (2004), 202, 205.
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viss mån influerade av Montelius redovisningar. Läroböckerna 
från den tredje perioden har jämförts med Mårten Stenbergers 
Sten, brons, järn (1969) och texterna från period fyra jämför-
des med Göran Burenhults Länkar till vår forntid: en introduk-
tion i Sveriges arkeologi (1988).25

Läroboksförfattarna och den arkeologiska forskningen 
har präglats av tre arkeologiska forskningstraditioner under 
1900-talet och genom att förstå hur arkeologin har utvecklats 
blir det lättare att förstå hur synen på förhistorien har föränd-
rats.26 Forskningsinriktningarna har avlöst varandra och domi-
nerar var för sig under de olika perioderna, men de har också 
existerat sida vid sida. De arkeologiska standardverken är 
skrivna av arkeologer som har varit påverkade av det rådande 
samhälls- och forskningsklimatet.
•	 Den kulturhistoriska arkeologin: 1890/1900 – 1960
•	 Den processuella arkeologin: 1960–1980
•	 Den postprocessuella arkeologin: 1980 – 

Berättelsen som kulturellt minne och genus - studiens två kategorier

Studiens resultat redovisades med hjälp av två kategorier eller 
teman: Berättelsen som kulturellt minne och genus. I kategorin 
berättelsen som kulturellt minne uppmärksammades de fynd, 
tolkningar, berättelser och platser som har presenterats i läro-
böckerna under de undersökta perioderna, vilka förändringar 
som skett samt hur tolkningarna stämmer överens med den 
samtida arkeologiska forskningen. Syftet med denna kategori 

25 Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell 
förändring i svenska läroböcker 1903–2010 (Umeå: Umeå universitet 2014); 
Holger Arbman & Harry Maiander, ”Forntiden” i Sveriges historia genom 
tiderna 1. Forntiden och medeltiden (Stockholm, 1947); Göran Burenhult, 
Evert Baudou & Mats P. Malmer, Länkar till vår forntid: En introduktion i 
Sveriges arkeologi (Stockholm: Utbildningsradion, 1988); Oscar Montelius, 
”Forntiden” i Sveriges historia intill tjugonde seklet, red. Oscar Montelius & 
Emil Hildebrand (Stockholm, 1903); Oscar Montelius, ”Forntiden” i Sveriges 
historia till våra dagar, red. Oscar Montelius, Emil Hildebrand & Ludvig 
Stavenow (Stockholm, 1919); Oscar Montelius, ”Forntiden” i Sveriges histo-
ria till våra dagar. Andra tryckningen, red. Oscar Montelius, Emil Hildebrand 
& Ludvig Stavenow (Stockholm, 1948); Mårten Stenberger, Sten, brons, järn 
(Stockholm, 1969).
26 Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen 
forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen 
(Göteborg: Göteborgs universitet, 2004), 4.  
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var att uppmärksamma den historiekulturella förändringen i 
läroböckerna. Synen på förhistorisk tid är tydligt färgad av sin 
samtid och det kulturella minnet handlar om vad vi minns.27 
Den arkeologiska forskningen, lärobokstraditionen samt de 
statliga direktiven styr vad som anses värdfullt att minnas samt 
vad som inte längre är aktuellt. Detta är väl sammanlänkat 
med det samtida samhällsklimatet och den rådande historie-
kulturen.

Även genusideologin är påverkad av den samtida kun-
skapssynen i samhället.28 Det var först under 1970-talet som 
genusstudier introducerades på allvar inom den arkeologiska 
forskningen och kvinnornas frånvaro uppmärksammades i det 
arkeologiska materialet.29 Behovet att fördjupa kunskapen om 
vad som faktiskt var kvinnligt och manligt under förhistorisk 
tid uppkom eftersom tolkningarna var maskuliniserade och 
synliggjorde män och manliga aktiviteter men osynliggjorde 
kvinnor. Detta kan förklaras med att vår syn på kvinnligt och 
manligt har utgått från normer i vårt eget samhälle och vår syn 
på könsroller och arbetsfördelning.30 I de arkeologiska under-
sökningarna har även ålder fått liten uppmärksamhet och det 
kan ibland upplevas som att förhistorien endast var befolkad 
av vuxna människor i medelåldern. Studier av barn och äldre 
människor är så gott som obefintliga.31 Med denna kategori 
har studien visat hur synen på genus inom den arkeologiska 
forskningen och samhället har påverkat läroböckernas texter 

27 Anders Carlsson, Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria: Stenåldern 
(Stockholm: Stockholms universitet, 1998), 8–10; Anders Carlsson, Tolkande ar-
keologi och svensk forntidshistoria: Bronsåldern med senneolitikum och förro-
mersk järnålder (Stockholm: Stockholms universitet, 2001), 7–8; Alexander Gill, 
Efter den stora berättelsen: uppdragsarkeologi, kulturmiljövård och förmedling 
(Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2008); Almqvist Nielsen (2014), 11–14.
28 Elisabeth Arwill-Nordbladh, Genusforskning inom arkeologin (Stockholm: 
Högskoleverket, 2001), 24. 
29 Joanna Sofaer, “Engendering Children, Engendering Archaeology” i The 
Archaeology of Identities, red. Timothy Insoll (London: Routledge, 2007), 87. 
30 Arwill-Nordbladh (2001), 8; Bjørnar Olsen Från ting till text: Teoretiska 
perspektiv i arkeologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 205-6. 
31 Sam Lucy, “The archaeology of age” i The Archaeology of Identity. 
Approaches to Gender, Age, Status, Ethnicity and Religion, red. Margarita 
Díaz-Andreu et al (London: Routledge, 2005), 43; Stig Welinder. “The 
Archaeology of Old Age”, Current Swedish Archaeology 9 (2001): 164. 
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om förhistorisk tid; hur män och kvinnor i alla åldrar har re-
presenterats och vilka arbetsuppgifter som de har förknippats 
med.

Den nordiska förhistorien i läroböckerna – resultat

Allt sedan Normalplanen från år 1900 har förhistoriens enkla 
förhållanden ansetts passa de yngre barnen och undervisningen 
har fått en etablerad plats i historieundervisningen på låg- och 
mellanstadiet. Trots att det i studien inte alltid gick att koppla 
förändringar i läroböckerna till de arkeologiska översiktsver-
ken gick det att se hur förändringarna låg i linje med en rå-
dande forskningstradition. Under den sista perioden finns flera 
tryckningar av samma läroboksupplagor vilket tyder på att den 
förhistoriska perioden ses som oföränderlig och att de arkeolo-
giska forskningsresultaten inte tillför något nytt.32

Den första perioden (1903–1943) är den period som helt 
kan knytas till en enda forskningstradition, den kulturhistoriska 
arkeologin. En politisk anda av nationellt patos präglade forsk-
ningen en bra bit in på 1900-talet och folkets egenart, djärvhet 
och storhet lyftes fram. Så småningom tonades detta ner och 
upphörde så gott som helt efter andra världskriget.33 Kvinnorna 
är till en början så gott som osynliga i lärobokstexterna och 
det är framförallt berättelser om djärva och skickliga män som 
lärs ut i skolan. Materialet från denna period utgjordes av tolv 
läroböcker för folkskolan och under perioden gällde två stat-
liga läroplaner: Normalplanen för undervisningen i folkskolor 
och småskolor från 1900 samt Undervisningsplanen från 1919. 
Under den andra perioden (1944–1968) blir det tydligt hur det 
politiska klimatet under efterkrigstiden inte bara kom att på-
verka den arkeologiska forskningen utan också läroböckerna. 
Långsamt blir också kvinnor och flickor synliga i lärobokstex-
terna. Det undersökta materialet bestod av tio läroböcker 
från folkskolan samt läroplanerna: Undervisningsplanen för 
rikets folkskolor 1955 och Läroplan för grundskolan 1962. 
Samtidigt var även Undervisningsplanen från 1919 giltig fram 
till 1954. Under den tredje perioden (1969–1987) etableras 

32 Almqvist Nielsen (2014), 114.
33 Olsen (2003), 187–188. 



122

den processuella arkeologin men den hann också kritiseras i 
de tidiga postprocessuella strömningarna. I Skandinavien fick 
den nya arkeologin sitt genombrott under 1970-talet samtidigt 
som också genusstudier introducerades i ett försök att förstå 
vad som faktiskt hade varit kvinnligt respektive manligt i för-
historisk tid. Genom ett kvinnligt perspektiv ville man få en 
mer fullständig bild av livet under den här tidsperioden. Det 
undersökta läroboksmaterialet bestod av 5 läroböcker för mel-
lanstadiet. Under perioden utkom dessutom två nya läroplaner 
för grundskolan, 1969 samt 1980. Den fjärde perioden (1988-
2010) är tydligt präglad av individualitet och en strävan mot en 
ökad jämställdhet. När den processuella arkeologin kritisera-
des berodde det på att många inte ansåg att det gick att uppnå 
en sanning om förhistorisk tid. Många menade också att man 
inte kunde prata om arkeologin som värderingsfri eftersom den 
sågs så integrerad i det nutida samhället och de värderingar 
som präglade samtiden. Ett växande behov var också att syn-
liggöra de enskilda individerna i det förhistoriska samhället, 
något som också visade sig i läroböckerna.34 Det undersökta 
materialet för denna period bestod av sju läroböcker för låg- 
och mellanstadiet. Två läroplaner var aktuella under perioden, 
Läroplanen för grundskolan 1980 samt 1994 års läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet.

Berättelsen som kulturellt minne

Den nationalistiska andan visade sig vara påtaglig även i lä-
roboksmaterialet då svenskarnas ursprung lyftes fram under 
den första delen av 1900-talet. Historieämnet ansågs under se-
kelskiftet vara ett av de viktigaste ämnena och den nationella 
fostran ansågs vara en betydelsefull del av historieundervis-
ningen.35 Innehållet i de undersökta läroböckerna stämde väl 
överens med de samtida debatterna om den svenska historie-
undervisningen. Tanken var att undervisningen skulle förmedla 
den svenska statens historia samt väcka fosterlandskärlek.36 De 

34 Olsen (2003), 52–53. 
35 Janne Holmén, ”Historia”, i Utbildningshistoria, red. Esbjörn Larsson & 
Johannes Westberg (Lund: Studentlitteratur, 2011), 204.
36 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 
2001), 83; Holmén (2011), 204.
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första människorna under stenåldern uppmärksammas under 
hela den undersökta perioden och ses som kanon men synen 
på dessa människor förändras. Under första delen av 1900-ta-
let beskrivs de som Sveriges första invånare vilket stämmer väl 
med den samtida kulturhistoriska arkeologiska forskningsin-
riktningen där man ville knyta folk till ursprung och områden. 
I läroböckerna legitimeras svenskarnas rätt till landet då de för-
sta människorna i Sverige omtalas som svenskarnas förfäder.37 

Dessa människor voro våra förfäder. De tillhörde den stora ger-
manska folkstammen som under tidernas lopp har förgrenat sig 
i tyskar, holländare, engelsmän, svenskar, norrmän och danskar.38

Den nationalistiska historieskrivningen tonas ner under den 
andra perioden och faller så småningom i glömska. Under 
1900-talet växer det också fram ett fokus på enskilda män-
niskor och mot slutet av den undersökta perioden ligger oftast 
fokus på familjen istället för folket.39 Läroböckernas berättelser 
går från att vara samstämmiga till att bli av mer individuell 
karaktär. Utan att lämna det kulturella minnets kanon ligger 
det i läroboksförfattarnas intresse att skriva läroböcker som är 
unika och konkurrenskraftiga och det arkeologiska materialet 
som är tillgängligt för författarna ökar ständigt. Vissa exempel 
som finns med i läroböcker under mitten av 1900-talet dyker 
upp igen under den sista perioden.

Bronsåldern beskrivs under de första tre perioderna mycket 
kortfattat och det är först under slutet av 1900-talet som denna 
tidsperiod får större utrymme och därmed också stämmer 
bättre överens med det arkeologiska materialet. Redan under 
den första perioden syns hur författarna framhäver människor-
nas utveckling från stenåldern där de omtalas som vildar men 
hur de under bronsåldern anses vara mer civiliserade:

Nu är det icke värt vidare att kalla nordmännen för vildar. Nu 
idka de både åkerbruk och boskapsskötsel; kläderna göra de ej 
blott av djurskinn utan även av linne och ylle; männen begagna 
både kammar och rakknivar, och kvinnorna bära dyrbara hals- 
och armringar samt andra smycken av brons och guld.40

37 Almqvist Nielsen (2014), 35–36.
38 Carl Grimberg et al, Sveriges historia för folkskolan 1, Tiden t.o.m 1660 
[Stockholmsupplagan] Tolfte upplagan (Stockholm, 1935), 5–6.
39 Almqvist Nielsen (2014), 100.
40 Aron Rydfors, Lärobok i historia för folkskolan: Omarbetad efter den 
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Denna utveckling fortsätter vilket tydliggörs i följande exempel:

Sedan de nordiska folken lärt känna järnets bruk, gingo de raskt 
fram i hyfsning och välmåga.41

Under den andra perioden omnämns det i läroböckerna hur 
bronsen inte är för alla utan att den framförallt är tillgänglig 
för en elit som växer fram i samhället.42 Denna berättelse finns 
sedan med under resterande del av den undersökta perioden 
och ses som kanon.

Det största utrymmet i lärobokstexterna får vikingatiden 
och flera av berättelserna återkommer under hela den under-
sökta perioden och kan därmed ses som kanon. Detta bety-
der att eleverna som läser nordisk förhistoria under början av 
2000-talet lär sig samma berättelser som Oscar Montelius re-
dogjorde för i Sveriges historia intill tjugonde seklet från år 
1903. Skillnaden ligger endast i hur berättelserna skildras och i 
vad som lyfts fram. Återkommande berättelser som ses som ka-
non är järnets introduktion i Sverige, den fredliga handeln, vi-
kingatågen i öster och väster, den yngre runraden, skeppen och 
svenskarnas vistelse i Konstantinopel, människornas skräck för 
vikingarna samt skillnaderna i status där vissa var fria medan 
andra levde som trälar. 

Sagorna utgjorde ett vanligt inslag i lärobokstexterna om 
vikingatiden under de först tre perioderna men försvinner så 
gott som helt under den sista perioden och faller i glömska. 
Sagorna är knutna till rikets grundande och den politiska his-
torien som det under den sista perioden i läroböckerna istället 
berättas om i samband med medeltiden. Under första perioden 
berättar läroboksförfattarna om hur de svenska vikingarna 
for över Östersjön och hur de grundade det ryska riket. Oscar 
Montelius hänvisar till Nestorskrönikan då han återger samma 
berättelse i sin bok. Då den nationella historieskrivningen to-
nas ner under den andra undersökta perioden, i samband med 
andra världskrigets slut försvinner också berättelsen om hur 

nya undervisningsplanen för rikets folkskolor av den 31 oktober 1919. Femte 
upplagan (Stockholm, 1923), 7. 
41 Clas Theodor Odhner, Lärobok i fädernelandets historia bearbetad för 
folkskolan. Nittonde omarbetade upplagan med tillägg om händelserna 1907-
1909 (Stockholm, 1911), 7. 
42 Almqvist Nielsen (2014), 67.
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svenska vikingar grundade det ryska riket och denna berättelse 
faller i glömska. Redan under början av 1900-talet förklaras i 
läroböckerna hur det fanns två samhällsklasser och hur dessa 
bestod av fria och trälar. Den fria samhällsklassen kunde delas 
in i flera nivåer även om de sågs tillhöra samma klass. I tex-
terna berättas hur trälarna stod helt utan rättigheter och hur de 
behandlades som boskap. Här sker dock en tydlig utveckling i 
sättet denna grupp människor beskrivs. Under den tredje perio-
den finns i en av läroböckerna ett eget kapitel om trälarna och 
deras situation och under den sista perioden blir denna grupp 
ännu mer synliggjord.43 

Tydligt är att undervisnings- och läroplaner inte säger något 
specifikt om vad som ska tas upp om nordisk förhistoria men 
att de allmänna riktlinjerna i dessa planer återspeglas i läro-
bokstexterna. Bland annat uppmanas i läroplanen från 1962 
att undervisningen inte får uppmana till självgodhet och där-
med medföra en känsla av folkets överlägsenhet, vilket stäm-
mer överens med hur lärobokstexterna förändras vid skild-
ringar av människor. 

Genus

Framställningen av genusrollerna följer den arbetsfördelning 
som Oscar Montelius presenterade redan år 1903. Synen på 
vad som ses som kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter 
dröjer sig kvar under hela 1900-talet och början av 2000-talet 
och ses som kanon. Kvinnorna är ansvariga för arbetsuppgif-
ter närmast hemmet som bärplockning och matlagning medan 
männens områden sträcker sig utanför hemmets sfär. I läro-
böckerna återspeglas tydligt den arkeologiska forskningen som 
under lång tid synliggjorde män och manliga aktiviteter men 
osynliggjorde kvinnor. I läroböckerna under den första perio-
den får männen mycket stort utrymme medan kvinnorna är så 
gott som osynliga. Detta visade sig till exempel i hur männens 
arbetsuppgifter beskrevs detaljerat och med ingående berättel-
ser och hur de framställdes som jägare, fiskare, beskyddare och 
krigare. Denna arbetsfördelning fanns också representerad i det 
samtida samhället och folkhemmet kan ses som ett idealtypiskt 

43 Thorsten Eklund (red.), Ur folkens liv: Historia för mellanstadiet 1. 
Grundbok. Ny omarbetad upplaga (Stockholm, 1974), 35–36; Almqvist 
Nielsen (2014), 112.
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genuskontrakt där kvinnan stannade hemma och mannen var 
den som försörjde familjen.44

När en man skulle ut på jakt och skaffa mat, tog han med sitt spjut 
och sina pilar, som hade spetsar av flinta eller horn, sin båge och 
sin stenkniv. Fanns det björn eller varg i närheten eller skulle han 
strida med sina fiender, väpnade han sig också med sin stenyxa 
eller sin stridshammare av sten. När han skulle ut och fiska, steg 
han i sin båt, som helt enkelt var en urholkad ekstock, och lockade 
fiskarna att nappa på sin metkrok av ben eller fångade dem med 
nät av bast. Kom han hem från sin jakt och sitt fiske utan att ha 
fått något, hade han och hans familj ingenting annat att äta än 
skogens bär och nötter. Han bodde med de sina i en jordkula eller 
i en rund hydda, som han gjort av trädgrenar och lera. En stor 
uppfinning kände han till: han kunde göra eld. Han hade också 
tämjt ett djur till sin hjälp, det var hunden, det enda husdjur som 
fanns i äldsta tider.45

Vid skildringar av vikingatiden under den första perioden syn-
tes ett tydligare fokus på människornas egenskaper men det var 
också en tydlig skillnad i framställningen av män och kvinnor. 
Männen beskrevs som äventyrliga, tappra men också hårdsinta 
och hur de älskade faror samtidigt som den enda kvinnliga 
egenskap som beskrevs var troheten till mannen. 

Långsamt lyftes dock kvinnorna in i lärobokstexterna. Den 
amerikanska medborgarrättsrörelsen präglade även Europa 
och kvinnorna började också ses som en marginaliserad grupp 
som behövde skrivas in i historien. Det fanns ett behov av att 
förmedla en fullständig bild av förhistorien där både män och 
kvinnor hade existerat. Tyvärr bidrog inte detta till att förändra 
de etablerade värderingarna då denna historieskrivning byggde 
på patriarkalisk forskning. Kvinnorna adderades till berättel-
serna och synliggjordes men mycket lite ny kunskap skapades. I 
läroböckerna placerades kvinnorna in i traditionella roller och 
framställdes många gånger som passiva jämfört med männen 
på ett sätt som istället förstärkte genusrollerna.46 I följande ex-
empel beskrivs ett flertal arbetsuppgifter som utförs av pojkar 
och män. Intressant är hur berättelsen från 1959 troligen utgår 
från en flicka som betraktare. Flickan synliggörs och är själv en 

44 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Malmö: 
Liber, 2001), 148–149.
45 Clas Theodor Odhner, Lärobok i historia. Bearbetad för folkskolan. 
Fädernelandets historia. Tjugonde upplagan (Stockholm, 1925), 3–4.
46 Arwill-Nordbladh (2001), 25–26.  
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aktiv person men hon utför en typiskt kvinnlig uppgift:

Du tittar ut genom hyddans ingång. Där brinner en eld på marken, 
och vid den sitter din mor och kokar mat i en enkel lergryta, som 
hänger över elden. I närheten ligger andra hyddor, och där bor 
dina släktingar. Några gossar är redan nere vid sjön och fångar fisk 
med metkrokar av ben. En pojke skjuter med pilbåge efter fåglar; 
pilspetsen är en skarp sten. Titta på bilden så får du se, hur det tar 
sig ut! Där står din far med några käppar i handen, och på marken 
sitter din farfar och tittar på ett djur som har dödats. Där bredvid 
står din bror. Kan du se några djur på bilden? Nu får du springa 
in i skogen och plocka bär. Men akta dig för alla de vilda djuren! 
Du kan träffa på vargar och björnar, uroxar och vildsvin, och de 
är farliga att råka ut för. Inifrån skogen hör du hundar skälla. Din 
farbror kommer med andra män från jakten.47

Även i läroplanen från 1962 fanns ett manligt fokus där både 
läraren och eleven omtalades som ”han” eller ”honom”. 
Samma år fördes begreppet ”könsroller” fram i forskningen. 
Att begreppet etablerades tyder dock på att det fanns ett behov 
av en annan beskrivning än ”femtiotalets kvinna”.48 

Genusstudier introduceras på allvar i den arkeologiska 
forskningen under 1970-talet då man inte längre nöjde sig med 
att se kvinnor representerade i materialet. Det fanns ett behov 
av att förstå vad som faktiskt hade varit kvinnligt och manligt 
under förhistorisk tid. Genom att tillgodogöra sig ett kvinn-
ligt perspektiv skulle en mer fullständig bild av förhistorisk 
tid kunna uppnås.49 Männens egenskaper tonades ner men det 
dröjde innan en mer jämställd bild av kvinnor och män tog 
form.50 

Bär och nötter plockade kvinnorna i skogen. Det vet man, därför 
att det ligger nötskal och kärnor av bär på boplatserna. På våren 
kunde kvinnorna och barnen samla fågelägg, på hösten plockade 
de vildäpplen. Hunden var det första husdjuret.51

Huruvida det verkligen var kvinnorna som plockade dessa bär 
och nötter från vilka skal och kärnor finns kvar på boplatsen 

47 F. W Morén, Lärobok i historia för folkskolan. Trettonde omarbetade upp-
lagan (Stockholm, 1952), 10–11.
48 Hirdman (2001), 163.
49 Arwill-Nordbladh (2001), 27–28; Olsen (2003), 207.
50 Almqvist Nielsen (2014), 97.
51 Alf Kahnberg, Einar Andersson & Gösta Lindeberg, Genom tiderna: 
Mellanstadiet. Andra tryckningen [1971] (Lund, 1976), 13.
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kan vi ju inte helt säkert veta, men tydligt är hur även dessa 
läroboksförfattare anstränger sig för att föra in kvinnorna i 
berättelserna. Detta är också första gången som hunden om-
nämns i samband med kvinnorna i det undersökta materialet.52 

Det är dock först under den fjärde perioden som föränd-
ringen i genusordningen blir riktigt tydlig och män och kvinnor 
börjar beskrivas mer jämställt. I en av lärobokstexterna syns nu 
också en äldre kvinna som med sin stora kunskap om örter har 
en viktig roll i familjen. 

Äldsta flickan huttrade i kylan och gnuggade sömnen ur ögonen. 
Snart skulle familjen iväg igen. De hade varit på vandring länge 
nu. Alldeles för länge, tänkte flickan och värmde sina frusna föt-
ter med händerna. Elden hade slocknat och hennes skinnkläder 
kändes tunga av fukt. Hon tog av sig renfällen och tittade ut 
från tältet. Mamma och farmor satt vid elden och såg oroligt på 
familjens lille pojke. Han hade ätit så dåligt den sista tiden. – Låt 
honom äta av de smälta växterna i renens mage, hörde hon farmor 
säga. Gör sedan en dryck av de gula blommorna vi plockade igår. 
Om pojken dricker det blir han nog stark igen.53

Detta exempel visar hur kvinnornas uppgifter fortfarande sågs 
vara centrerade kring området närmast hemmet men de framställ-
des som jämställda med mannens uppgifter. Intressant är också 
hur det nu finns kvinnor i alla åldrar representerade. Kvinnornas 
status och utrymme i lärobokstexterna ökade under den fjärde 
perioden. Trots att arbetsfördelningen såg ut som tidigare i lä-
roböckerna hade kvinnornas uppgifter och deras kunskap upp-
märksammats. Under samma period finns exempel i läroböckerna 
som visar hur flickor kunde ta del av typiskt manliga uppgifter 
medan det inte fanns några exempel på pojkar som utförde ty-
piskt kvinnliga uppgifter.54 Intressant är också hur den tidigare så 
typiska uppfostran för pojkar nu också beskrevs som en fostran 
som även inkluderade flickor. Läroboksförfattarna har alltså valt 
att lyfta in flickor och kvinnor i sina texter där de har sett möjlig-
heter till detta, något som visade den förhistoriska tiden som långt 
mer jämställd än hur den skildrades under tidigt 1900-tal.

52 Almqvist Nielsen (2014), 93.
53 Cecilia Lidström Holmberg, Forntidsboken. Första upplagan (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1994), 32–33.
54 Almqvist Nielsen (2014), 120.
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Avslutning

Tydligt är hur samtida samhällklimat och statliga direktiv 
kompletterar den arkeologiska forskningen och driver fram en 
mer jämställd bild av förhistorisk tid vilket läroboksförfattarna 
tagit fasta på. Detta stämmer med synen på hur historiekultur 
förändras och påverkas av samhället och hur läroböckerna in-
går i denna historiedidaktiska kedja. Aleida Assmanns beskriv-
ning av hur det kulturella minnets kanon inte byts ut men hur 
det däremot kan förändras då samhället förändras visar sig i 
denna studie då ett flertal berättelser om den nordiska förhisto-
rien återkommer under hela 1900-talet och början av 2000-ta-
let, men hur det samtidigt går att se en tydlig förändring i hur 
berättelserna framförs allt eftersom riktlinjer och samhällskli-
mat förändras. Det kan vara en fördel att som undervisande 
lärare vara medveten om hur mycket vår samtid påverkar vår 
undervisning och hur den också skrivs in i och förändrar un-
dervisningsmaterialet som vi dagligen använder. 

För lärare som undervisar elever om nordisk förhistoria 
tydliggör denna studie hur läroböckerna förmedlar en bild av 
förhistorisk tid som har sina rötter i den arkeologiska vetenska-
pens begynnelse. Då dagens läroböcker bygger på berättelser 
och skildringar från förra århundradets början är det positivt 
om studierna kompletteras med ett studiebesök på en utgräv-
ning eller ett besök på ett museum. Genom att träffa aktiva 
arkeologer kan eleverna få en fördjupad och mer komplex bild 
av förhistorisk tid men arkeologin kan också utgöra en intres-
sant utgångspunkt då elever ska träna sig i källkritik.55

55 Kerstin Cassel, Uppdrag historieskrivning: En analys av arkeologiska re-
sultats påverkan på historieskrivningen (Uppsala: Länsstyrelsen, 2014); 
Mats Engström & Göran Gruber ”’BUT HOW DO YOU GO ABOUT IT?’ 
Mobilization Processes in Partnership Building Concerning the Public Face of 
Contract Archaeology”, Current Swedish archaeology (2011): 203–222.
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Utbildningsradion berättar om 
romer 1975–2013

Aleksandra Indzic Dujso

År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter och Europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk. Detta resulterade i att samer, 
sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar fick status som 
historiska nationella minoriteter, samtidigt som samiska, fin-
ska, meänkieli, romani chib och jiddisch erkändes som natio-
nella minoritetsspråk.1 Ratificerandet innebar att Sverige inte 
enbart förpliktade sig att värna om de nationella minoriteterna 
och deras språk och kultur, utan även att sprida kunskap om 
dem.2 Som en av Sveriges erkändas nationella minoriteter blev 
således romer en del av det svenska, mångkulturella, histori-
enarrativet. 

I Sverige har frågor gällande mångfald och mångkultur bli-
vit några av de mest centrala inom utbildning. Den svenska 
regeringen har vid flera tillfällen varit tydlig i sina uttalanden 
och förklarat att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, 
och att detta måste återspeglas inom den svenska utbildnings-
sfären. Begreppen mångfald och mångkultur ska ges utrymme 
i undervisningens innehåll samtidigt som utbildningens uppgift 
är att främja kulturell identitet och respekt för andra kulturer.3 

1 SOU 1997:193, Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för 
skydd av nationella minoriteter (Stockholm: Fritzes, 1997); Christina Rodell 
Olgaç, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möj-
lighet (Stockholm: Stockholms universitet, 2006), 13.
2 Skolverket, Sveriges nationella minoriteter: Att gestalta ett ursprung i barn-
omsorg och skola (Stockholm, 2003), 5.
3 Hans Lorentz, Talet om det mångkulturella i skolan och samhället – En 
analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 
1973–2006 (Lund: Lunds universitet, 2007), 16ff. Här refererar Lorentz till 
Regeringens proposition 1994/95:100 bilaga 9, samt bl.a. SOU 1996:143. Se 
även Kerstin von Brömssen & Christina Rodell Olgaç, ”Intercultural educa-
tion in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious 
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Forskning om skolböckernas kunskapsförmedling har dock vi-
sat att ”de Andras” historia oftast inte tilldelas något värde i 
sig, utan endast blir relevant i förhållande till ”Oss” och den 
”egna” historien.4 För den romska minoriteteten har detta inne-
burit ett nästintill totalt osynliggörande.  Romernas historiska 
och kulturella avtryck i det svenska samhället har knappast 
alls behandlats i den svenska skolans läroböcker. Efter minori-
tetserkännande har det visserligen skett en viss förändring som 
tyder på en rörelse mot ett mer inkluderande förhållningsätt. 
Dock sker detta mycket långsamt och intresset tycks lågt för 
romsk historia, språk och kultur.5

I min studie har jag valt att rikta uppmärksamhet mot en 
annan typ av utbildningsmaterial som används inom skola 
och undervisning i Sverige, nämligen Utbildningsradions pro-
gram om den romska minoritetsgruppen.6 Ambitionen har 
varit att undersöka om och i så fall i vilken mån, samt uti-
från vilka premisser som Utbildningsradion (UR) har lyckats 
inkludera den romska nationalminoritetsgruppens historia. 
Utbildningsradioprogrammens funktion som läromedel i den 
svenska skolan är således grunden för studiens utformning och 
resultat. Utbildningsprogrammen har av forskare betraktats 
både som uttryck för en statlig folkbildningsambition, men 
också som en självständig uppstickare i utbildningsfrågor. Dess 
program har uppfattats som, ”dels […]ett utryck för en statlig 
utbildningspolitik, främst utformad av pedagoger, dels som ett 
uttryck för en granskande journalistik, främst format av jour-
nalister.” De kan därför sägas avspegla samhällets utveckling 
kopplad till de statliga utbildningspolitiska målen formulerade 
i skolans läro- och kursplaner.7 

education”, Intercultural Education 21:2 (2010): 121–135.
4 Lena Sawyer & Masoud Kamali, ”Inledning”, i SOU 2006:40, Utbildningens 
dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis (Stockholm: Fritzes, 
2006), 13–17.
5 Rodell Olgaç (2006), 118ff, samt 126–152. 
6 Detta kapitel är en presentation av min licentiatavhandling Nationella mino-
riteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program 
under perioden 1975–2003 (Umeå: Umeå universitet, 2015).
7 Maija Runcis & Bengt Sandin, Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram 
som kulturellt och politiskt problem (Lund: Arkiv, 2006), 14 och 176.
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Undersökningen har förlagts till perioden mellan 1975 och 
2013. Denna period innebar för Sveriges del en brytpunkt i 
flera olika avseenden. Den kulturella och etniska mångfalden 
blev genom en rad politiska beslut en central fråga inom flera 
samhällsområden. Invandrar- och minoritetspolitikens föränd-
rade villkor har också haft konsekvenser för andra delar av 
samhället och dess institutioner, däribland skolan och utbild-
ningen. Skolans demokratiska uppdrag medförde ett krav på 
en utbildning i interkulturell förståelse för framtida medbor-
gare.8 

Det är framför allt dessa förändringar och deras konsekven-
ser som gör den aktuella tidsperioden intressant och viktig att 
undersöka. Med detta som utgångspunkt var studiens syfte att 
undersöka och analysera hur den romska minoritetens etnici-
tet och kultur avbildas i Utbildningsradions program i historia 
och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet. Om bilden 
har förändrats över tid och i så fall på vilket sätt var också en 
forskningsfråga. 

Tidigare forskning

Staten som institution, skriver Norma Montesino i fråga om 
den svenska statens politik mot romer under tiden mellan 
1880 och 1970, legitimerar sig själv genom att den försöker 
få till stånd en definition som står i relation till de grupper 
som står utanför den och som för staten ”representerar en 
icke-ordning”.9 I syfte att berättiga sitt agerande skapar staten 
olika slags historier där de som står utanför, de fattiga främ-
lingarna och deras särdrag i form av kläder, utseende, längd 
etc., både får förkroppsliga egenskaper hos de som inte hör 
till och används till att utestänga och stigmatisera dem som 
släppts in. Egenskaperna som tillskrevs ”zigenarna” skapade så 
en berättelse som utformades med avsikt att berättiga statliga 
ingripanden. Interventioner och ingripanden var ett resultat av 

8 Ingegerd Municio, ”Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: 
Nationell självförståelse och demokratiskt credo”, i Invandring, forskning, 
politik: en vänbok till Tomas Hammar (Stockholm: Centrum för invandrings-
forskning, 1993), 115–118.
9 Norma Montesino, Zigenarfrågan: Intervention och romantik (Lund: Lunds 
universitet, 2002), 25.
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de statliga försöken att upprätthålla kontroll och på detta sätt 
styra och organisera de som befann sig innanför statens grän-
ser.10

Historikern Jan Sellings undersökning av den svenska anti-
ziganismen11 i ett både historiskt och nutida perspektiv skiljer 
mellan dels en antiziganism som baseras på sociala kriterier 
och resulterar i ”olika former av repression eller assimilerings-
strategier”, och dels ”den kulturalistiska antiziganismen som 
eftersträvar kulturell avprogrammering”.12 I denna studie är det 
främst den kulturalistiska antiziganismen som aktualiserats. 

David Sjögren har diskuterat den romska minoritetens möte 
med den svenska skolan under 1900- talet. Han visar hur ut-
bildning sågs som en lösning på den fara och det skadliga infly-
tande som minoritetsgrupper, i synnerhet ”zigenare” och ”tat-
tare”, antogs utgöra för det svensknationella majoritetssamhäl-
let och kulturen. Genom att uppfostra och utbilda minoritets-
gruppernas barn under mer adekvata förhållanden skulle hotet 
neutraliseras. Utifrån denna grundsyn utformades, från statens 
sida, olika utbildnings- och uppfostringslösningar.13

Frånvaron av ”romska kulturuttryck i skolan” under åren 
mellan mitten av 1900- talet och fram till 2005 visar, menar 
Christina Rodell Olgaç, ”att skolans innehåll i stor utsträck-
ning enbart reflekterat erfarenheter, värderingar och synsätt 
som representerar majoritetssamhället”14 Niclas Månsson me-
nar också att majoritetssamhället framför allt har vänt sig mot 
romernas nomadiserande livsstil och gjort detta till den främsta 
stigmatiseringsfaktorn i och med att den inte passade in i sam-
hällets sociala ordning. På detta sätt har man på samma gång 

10 Ibid., 25 och 189. 
11 Antiziganismen definieras av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som 
”rasistiskt grundade förhållningssätt till romer inom majoritetssamhället” 
som i en svensk kontext har ”kännetecknats av nedsättande föreställningar 
om ’tattare’ och ’zigenare’”, se Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 
Diskriminering av Romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 
2003 om åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering av Romer, 9.
12 Jan Selling, Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens 
förutsättningar (Limhamn: Sekel Bokförlag 2013), 179ff.
13 David Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i 
den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913–1962 
(Umeå: Umeå universitet, 2010), 17.
14 Rodell Olgaç (2006), 123.
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identifierat, rangordnat och avskilt den romska befolknings-
gruppen från det övriga samhället.15

I den svenska kontexten visar forskningen att det nästan 
enbart är europeiska kulturella erfarenheter som beskrivs och 
legitimeras i skolans historieförmedling. Bilden av ”den Andre” 
blir ofta både snedvriden och eurocentrisk. Den historia som 
förmedlas i skolan idag har inte sin utgångspunkt i dagens 
mångkulturella samhälle. Detta leder till att många elever inte 
ser sin egen historia beskriven och bekräftad och har svårt att se 
skolans historieförmedling som intressant eller relevant.16 När 
det gäller framställning av de svenska nationella minoriteterna 
i läroböcker visar forskningen en dyster bild där läroböckerna 
sällan ”erbjuder ett relevant och mer substantiellt innehåll om 
minoriteternas historia.”17

Teoretiska utgångspunkter

Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i postkolo-
nial teori för att analysera föreställningen om och konstruk-
tionen av bilden av den romska minoritetsbefolkningen samt 
kunna föra en diskussion kring det svenska majoritetssamhäl-
lets kunskapande om romer. Den röda tråden inom den postko-
loniala teoriansatsen utgörs av en kritik mot den kunskap som 
skapats inom det västerländska samhällsvetenskap och huma-
niora i syfte att rättfärdiga och legitimera skilda förhållanden 
av underordning och orättvisor. Även om rasismen har förlorat 
sin vetenskapliga legitimitet, menar man här, så tillåter andra 
vetenskapliga kategorier som används, exempelvis etnicitet och 

15 Niclas Månsson, ”Romers möte med den svenska skolan”, i Den mång-
tydiga skolan: Utbildning i det postmoderna samhället. red. Carl Anders 
Säfström (Lund: Studentlitteratur, 2006), 118 och126ff.
16 Vanja Lozic, ”Historieundervisning i kanons skugga? Några gymnasieung-
domars reflektioner kring historieämnets anpassning til en ’mångkulturell’ 
verklighet”, i Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klass-
rummet, red. Nils Andersson (Jönköping: Historielärarnas Förening, 2008), 
32; Kenneth, Nordgren. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur 
och handling i det mångkulturella Sverige (Umeå: Umeå universitet, 2006), 
214–218.
17 Jörgen Mattlar, ”Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys”, Vägval i 
skolans historia (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2011), 
nr 1, 3–7. Se även Harald Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet 
framställs i ett urval av läroböcker (Skolverket: Stockholm, 2006). 
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kultur, fortfarande existensen av subjekt-objekt relationer där 
människor på förhand definieras som ”de Andra”.18 

Syftet med min studie var att undersöka och analysera de 
bilder som UR:s program skapade av den svenska national-
minoritetsgruppen romer utifrån definitionen av gruppens et-
nicitet och kultur. Dessa var alltså arbetets bärande begrepp. 
Kulturella och etniska identiteter, menar man inom postkolo-
nialismen, växer fram och skapas i specifika historiska kontex-
ter och som sådana genomgår de återkommande förändringar. 
Identiteter kan således aldrig förstås och analyseras utanför 
en specifik historisk kontext eller utan att sättas i relation till 
olika makt- och kunskapssystem.19 Med dessa förutsättningar 
inbegriper etnicitet och kultur, både ur ett teoretiskt och ett 
empiriskt perspektiv, en maktideologisk aspekt. Idag betonas 
skillnader mellan människor inte längre så mycket på grund av 
påstådda biologiska olikheter utan genom att etniska och/eller 
kulturella skillnader framhävs och vissa kulturer lyfts fram som 
mer framstående och överlägsna än andra. Diskriminering byg-
ger inte längre på oföränderliga, genetiska, skillnader, utan på 
föreställningar om underlägsenhet och överlägsenhet byggda 
på kultur och etnicitet, vilka i sin tur uppfattas som statiska 
och inte påverkbara.20 

Kategorisering är alltså centralt i den postkoloniala ansatsen 
där de grundläggande kategorierna utgörs av ”den Andre”/”de 
Andra” respektive ”Vi”. Kategorier bör alltid ses som produkter 
av sin tid.21 Kategoriseringar har dock ofta handlat om hudfärg, 

18 Catharina Landström, ”Introduktion”, i Postkoloniala texter, red. Catharina 
Landström (Stockholm: Federativs förlag, 2001), 7ff.
19 Stuart Hall, ”Kulturell identitet och diaspora”, i Globaliseringens kulturer: 
Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. 
Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 
1999), 231–233.
20 Elisabeth Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle (Lund: 
Studentlitteratur, 2008), 51.
21 Marika Hedin & Mattias Tydén, ”Sociala kategoriseringar – historikerns 
och historiens”, Historisk Tidskrift (1998), 489; Karin Borevi & Per 
Strömblad, ”Kategorisering och integration – en introduktion.” i SOU 2004:48, 
Kategorisering och integration: om föreställda identiteter i politik, forskning, 
media och vardag (Stockholm: Fritzes, 2004), 10. Se även Birgitta Svensson, 
”Identifiering och kategorisering. Om det kulturella erkännandets möjligheter 
och begränsningar”, i Demokratiskt kulturarv – nationella institutioner 
universella värden lokala praktiker, red. Annika Alzén & Peter Aronsson 
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nationalitet, etnicitet, religion eller kultur där kategorierna har 
skapats i maktutövningssyfte. Med hjälp av kategoriseringar 
har människor stötts ut som främlingar. Kategorisering och 
klassificering belyser de politiska normer och värderingar som 
påverkar individers identitetsformering.22 Att uppmärksamma 
social kategorisering, hur den ser ut och förändras tydliggör 
också hur statens och samhällets normsystem formas och för-
ändras.23 Den minoritetsgrupp som är aktuell i den här studien 
kan i högsta grad betraktas som en både social och kulturell 
kategori som av den svenska staten och samhället fyllts med 
symboliska betydelser och tolkningar av olika slag. I syfte att 
fånga kategoriseringsprocessernas manifestationer samt even-
tuella förändringstendenser i mitt empiriska material komplet-
terades och fördjupades den postkoloniala teoretiska ansatsen 
med ett fokus på kategorisering. 

Metod

Det samhälleliga sammanhang och den utveckling som un-
dersökningsperioden spänner över innehöll betydelsefulla för-
ändringar av invandrar- och minoritetspolitiken. De politiskt 
initierade förändringarna i synen på det svenska samhällets 
kulturella och etniska heterogenitet återspeglas också i en av 
samhällets viktigaste institutioner, skolan. Förändringar av in-
riktningen på invandrar- och minoritetspolitiken har lett till 
förändringar i skolans kunskapsförmedling i fråga om krav 
på bland annat synliggörande av invandrare och minoriteter. 
Detta finns tydligt formulerat i de läroplaner och kursplaner 
som lärarna har skyldighet att följa.24 Det var i denna samhäl-

(Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006).
22 Anders Florén & Åsa Karlsson, ”Inledning”, i Främlingar – ett historiskt per-
spektiv, red. Anders Florén & Åsa Karlsson (Uppsala: Uppsala universitet, 1998), 
5; Gunnel Cederlöf, ”Den kände främlingen” i Främlingar – ett historiskt perspek-
tiv, red. Anders Florén & Åsa Karlsson (Uppsala: Uppsala universitet, 1998), 162.
23 Birgitta Svensson, ”Kriminella, tattare och tatuerade: betydelsen av social 
kategorisering för kulturell identitetsformering”, Historisk tidskrift (1998), 533.
24 Göran Linde, ”Om texter i etikens fält. Läroplaner i den svenska skolan”, 
i Värdegrund och svensk etnicitet, red. Göran Linde (Lund: Studentlitteratur, 
2001), 13; Niklas Ammert, ”Om läroböcker och studier av dem”, i Att spegla 
världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: 
Studentlitteratur, 2011), 31.
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leliga kontext som mitt empiriska material placerades.
I nästa steg fogades ovan beskrivna invandrar- och minoritets-
politiska kontext samman med en utbildningsmässig sådan gäl-
lande läroplaners tillkomst och innehåll. Bilden av den romska 
minoriteten i Utbildningsradions program (UR) analyserades 
och tolkades i förhållande till svenska skolans läroplaner. 
Läroplanernas mångkulturella värdegrund, beskrivningar av 
”de Andra” i allmänhet och den romska minoritetsbefolkningen 
i synnerhet jämfördes med representationen i UR-programmen. 

Utifrån dessa förutsättningar urskiljdes tre faser i utveck-
lingen där den första täcker tiden från mitten av 1970-talet 
fram till 1990, den andra avhandlar 1990-talet och den tredje 
och sista perioden, tiden mellan 2000 och 2013. Som ett ana-
lytiskt verktyg med syfte att klassificera och kategorisera det 
empiriska materialet valdes Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Diskursanalys innebär att man, på samma sätt som inom post-
kolonialismen, tillskriver språket en aktiv och viktig roll när 
det gäller att inte bara avspegla och beskriva, utan också forma 
och förändra vår omvärld. Det är genom de språkliga diskurser 
vi formar och använder som den fysiska världen får betydelse 
och mening. Förändringar i bruket av språket leder följaktligen 
till förändringar av den sociala verkligheten.25

Resultat

1970- och 80- talet – Att lära oss om romer

1975 fick Sverige en ny invandrarpolitik som byggdes på valfri-
het och jämlikhet i fråga om invandrarnas och minoriteternas 
möjlighet att bevara sin kulturella och språkliga särart. Ökad 

25 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori 
och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 15f. Diskurs definierades i studien i 
enlighet med Norman Faircloughs begreppsanvändning där en diskurs ses som 
ett språkbruk, vilket är en form av social praktik snarare än en rent individuell 
aktivitet. Fairclough skriver: In using the term ’discourse’ I am proposing to 
regard language use as a form of social practice, rather than a purely indi-
vidual activity or a reflex of situational variables. This has various implica-
tions. Firstly, it implies that discourse is a mode of action, one form in which 
people may act upon the world and especially upon each other, as well as a 
mode of representation, se Norman Fairclough, Discourse and Social Change 
(Cambridge: Polity, 1992), 63.
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kunskap om ”de Andra” och det annorlunda skulle, menade 
politikerna, hjälpa majoritetssamhället att förstå människor av 
annat ursprung. Invandrar- och minoritetspolitiska premisser 
angav även tonen i den svenska skolans styrdokument som be-
tonade vikten av att genom ökad kunskap forma och utveckla 
en djupare förståelse för ”de Andras” religiösa och kulturella 
förhållanden.26

Studiens första tidsperiod bjuder på sammanlagt tre olika 
program där bilden av den romska minoritetsgruppen präg-
las av en pedagogisk och kunskapsspridande ambition. Den 
romska historien och kulturen skulle belysas och förklaras för 
majoritetssamhällets elever i syfte att skapa förståelse och ge en 
ökad tolerans. ”De Andra” skulle presenteras och därigenom 
komma närmare ”Oss”. På detta sätt kan man säga att UR:s 
utbildande och kunskapsspridande roll låg i linje med de i läro-
planer angivna intentionerna.

Även om ett ”om romer perspektiv”, med syfte att förmedla 
kunskap om den aktuella minoritetsgruppen, är det helt domi-
nerande i de aktuella programmen, så bygger framställningen 
på ett tydligt aktörsperspektiv. Man låter romer komma till tals 
och ta ställning, med individen och individuella berättelser som 
utgångspunkt. De intervjuade romerna får själva uttala sig om 
sin kulturella identitet i allmänhet och om de enskilda ämnen 
som programmen tar upp. I programmet Zigenska kvinnor be-
rättar anslår man exempelvis, redan i inledningen, ett tydligt 
aktörsperspektiv då en kvinnlig röst säger: ”Sångerna om oss 
är många, myter, missförstånd, rädsla, utanförskap, romantik. 
Vad är sant och vad är osant? Det här är vår berättelse!”27 Det 
är således de tre romska kvinnorna som programmet handlar 
om som, får vi veta, kommer att berätta utifrån egen synvinkel 
och med egen röst.

Romsk familje- och släktsammanhållning samt jämställdhet 
mellan könen, eller snarare de olika förväntningar och krav 
som den romska kulturen ställer på kvinnor respektive män 
är det dock det ämne som ges störst utrymme under studiens 

26 Läroplan för grundskolan Lgr 69, Allmän del I (Stockholm: Svenska 
Utbildningsförlaget Liber AB, 1969), 48; Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 
70, Allmän del (Stockholm: Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1970), 13.
27 Zigenska kvinnor berättar, för mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
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första tidperiod. Framställningen bygger på både implicita och 
explicita jämförelser mellan det svenska och det romska där 
bilden av det moderna och jämställda Sverige ställs mot det tra-
ditionsbundna och följaktligen ojämställda romska kulturen. 
Den etniska aspekten berörs inte på något tydligt sätt i pro-
grammen. Det är svårt att särskilja de etniska från de kulturella 
aspekterna i framställningen. Både det svenska och ”det zigen-
ska” definieras utifrån respektive kulturers seder och bruk där 
det svenska i allmänhet får stå för det moderna, och för nor-
men, medan det romska representerar det oföränderliga och 
traditionsbundna. ”Pojken är huvudman när man ska gifta sig. 
Mannen bestämmer!”, förklarar den unge Tomislav som just 
ska gifta sig med sin Danka i programmet Tomislavs bröllop. 28

Diskrimineringsproblematiken får inte heller något större 
utrymme här. När den tas upp i Tomislavs bröllop handlar det 
framför allt om den diskriminering som har skett och fortfa-
rande sker i Tomislavs hemland Jugoslavien, således någon an-
nanstans och inte i Sverige. Diskrimineringsaspekten i förhål-
landet mellan minoritetsgrupper och majoritetssamhället kan 
dock sägas inta en framträdande plats när man i programmet 
Också jag är ett barn väljer att diskutera minoritetsrättighe-
terna i Sverige gällande språk. I programmet förs det en diskus-
sion kring invandrar- och minoritetsspråkens plats och status i 
den svenska skolan. Detta avspeglar den ”tvåspråkighetsdebat-
ten” som fördes i Sverige under den här tiden.  I det här fallet 
framför dock UR, genom sin framställning, skarp kritik mot 
den statliga utbildningspolitiken som inte anses satsa tillräck-
ligt med resurser på modersmålsundervisning.29

28 Tomislavs bröllop, för mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
29 Förenklat skulle man kunna säga att ena sidan i debatten förespråkade 
hemspråksklasser som skulle innebära att det svenska språket infördes först 
när modersmålet var befäst, medan den andra sidan menade att så kallade 
sammansatta klasser var att föredra ”utifrån synpunkten att barn mycket väl 
kan utveckla tvåspråkighet redan från tidig ålder” och därför borde få un-
dervisning i båda språken så tidigt som möjligt. Se Kenneth Hyltenstam & 
Veli Tuomela, ”Hemspråksundervisningen”, i Tvåspråkighet med förhinder? 
Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige, red. Kenneth Hyltenstam 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), 29f.
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1990-talet – Romer som nationell minoritet

Under 1990-talet blir programmen om den romska minoriteten 
något fler. Det handlar om sammanlagt sju olika radio- och 
tv-program som ur olika perspektiv belyser den romska 
minoritetens historia och kultur. Under den här perioden får vi, 
genom en serie av program om den resandeminoriteten, också 
ungdomars perspektiv på minoritetstematiken.30 Bilden av den 
romska minoriteten blir således mer variationsrik i jämförelse 
med de tidigare tidsperioderna. 

Ur minoritetspolitiskt perspektiv är 1990-talet en aktiv 
period där Sverige ökar sitt engagemang inom ramen för FN 
och EU. Europarådets ramkonvention om skydd för natio-
nella minoriteter får snabbt genomslag och skrivs på 1999. 
Minoritetspolitiska förändringar avspeglas också i läroplans-
texterna där man lyfter fram skolans uppgift att se till att elever 
får kunskaper om nationella minoriteters språk, kultur och his-
toria.

Innehållet i UR:s program återspeglar tydligt politikens 
och utbildningens förändrade villkor. Diskursiva kategorier 
utvidgas både med nya perspektiv och språkliga betydelse-
formationer. Man försöker, för första gången, att göra den 
romska minoritetens diskrimineringshistoria till en del av det 
gemensamma svenska historienarrativet. Att skapa och sprida 
kunskap om den svenska statens övergrepp och diskrimine-
ring av egna medborgare ska öva förmågan till inlevelse i och 
förståelse för andras livsvillkor och värderingar, något som är 
en av skolundervisningens främsta uppgifter. I detta avseende 
ser vi sålunda en ansats att berätta en tidigare dold del av den 
svenska historien.

Under 1990-talet får också etnicitetsaspekten ökad bety-
delse och framställs som viktig framför allt ur ungdomarnas 
perspektiv. Etnicitet lyfts fram inte bara när det gäller romer 
utan också till exempel när man söker förklaringar till den dis-
kriminering som i både historien och samtiden riktas mot re-
sande. I Bo Hazells programserie Resandefolket berättar Roger 
om hur han bemöts när folk hör att han är resande. ”Folk 

30 Bo Hazells programserie Resandefolket, för mer information om program-
met se Förteckning över här nämnda UR:s program om romer under perioden 
1975–2013
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brukar säga”, berättar han, ”du slåss ju inte, har inga knivar… 
då får man förklara att resande är ett folkslag, inget sätt som 
man är.”31 

Kraven på erkännande av romernas och resandes minoritets-
tatuts i Sverige formuleras för första gången på ett tydligt sätt 
i 1990-talets program, och jämförelser görs med den judiska 
minoritetens rättigheter i det svenska samhället. Detta innebär 
också att det, för första gången, skapas en gemensam svensk-
romsk historisk berättelse, med diskrimineringstematiken som 
utgångspunkt. Ljuset riktas mot den svenska staten och dess 
myndigheters diskriminering och förföljelser av resandefolket 
utifrån ett historiskt perspektiv. När Gullivi Fransson, en av de 
medverkande kvinnorna i Hazells program om resandeminori-
teten, ombads att blicka tillbaka på sitt liv och det som hänt på 
grund av hennes ursprung svarar hon med att säga:

Jag känner stort hat, det gör jag. Ständig tanke på hur kunde detta 
hända, varför gjorde ingen något åt det? Jag säger rent ut det, jag 
har hat mot samhället och jag litar inte på myndigheter än i dag, 
det sitter i mig… Det kommer att dröja ett bra tag innan tattare 
kan känna förtroende för det svenska samhälle och myndigheter, 
eller till dem blir accepterade av samhället.32

Genom sin framställning tydliggör UR under den här perioden 
att programmen har skapats i undervisningssyfte med avsikten 
att ge en bakgrund till den diskriminering som resande under 
lång tid har utsatts för. När bakgrunden till misstänksamheten 
mellan det svenska majoritetssamhället och resandeminorite-
ten förmedlas och formuleras är det således inte mycket som 
lämnas osagt. 

2000-2013 – Vår gemensamma historia 

Tiden efter millennieskiftet och fram till år 2013 karakte-
riseras av en betydande ökning av program om den romska 
minoriteten. Det är sammanlagt nitton olika UR-program 
som, ur skilda perspektiv, berör den romska kulturen, språ-
ket och historien. På samma sätt som under de tidigare perio-
derna visar programmens innehåll på att främsta syftet är att 

31 Bo Hazells programserie Resandefolket: Jasmine och Roger: Jasmine och 
Roger berättar om hur det är att tillhöra en bortglömd majoritet.
32 Bo Hazells programserie Resandefolket: Solweig och Gullivi: Solweig 
Gustavsson och Gullivi Fransson om resandetraditioner och förföljelser.
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belysa och sprida kunskapen om den romska minoriteteten. 
Romernas långa, komplexa och mångfacetterade förhållande 
med det svenska majoritetssamhället är utgångspunkten, men 
framställningsperspektiven skiftar och uppvisar stora likheter 
men också betydande skillnader i jämförelse med de tidigare 
programmen.  Under den här perioden kompletteras också 
”om-romer perspektivet” för första gången med ett ”till-romer 
perspektiv” där man har valt att, i syfte att visa, upplysa och 
informera, vända sig till den romska minoriteten.

Ungdomsperspektivet blir under den här tiden än mer fram-
trädande. I programserierna, Född zigenare - idag rom samt 
Gipsy/se, pekar exempelvis programmens upplägg med snabbt 
växlande och jämförelsevis korta reportage med moderna tek-
niska inslag ut målgruppens ålder. Samtidigt frångår program-
mens inledande samtal det i tidigare programmen dominerande 
intervjuupplägget och låter istället de medverkande unga ro-
merna själva föra resonemang och berätta om sin vardag, fritid, 
arbete och framtidsdrömmar.33

Jämställdhets- och diskrimineringsproblematiken utgör 
fortfarande de mest framträdande diskursiva kategorierna men 
under den sista tidsperioden får både den romska ojämställd-
heten och familje- och släktsammanhållningen en mer ifrå-
gasättande och diskuterande framställning. Framställningen 
lyckas också vända på perspektivet och låta framför allt de 
romska ungdomarna, på ett väldigt vältaligt och genomtänkt 
sätt, ifrågasätta de svenska normerna och värderingarna kring 
kärlek och förhållanden. Ungdomarnas ifrågasättande och pro-
blematiserande attityd luckrar upp både den kategoriska fram-
ställningen och den kollektivistiska bilden av romsk kulturell 
identitet. Förändringen återspeglas såväl i synen på utbildning 
och vilka möjligheter som den skapar när det gäller att hävda 
sig både för den romska minoritetens ungdomar i allmänhet 
och för tjejer i synnerhet, som i ett nytt och mycket tydligt 
till- romer perspektiv. I ett av programmen får vi höra den 
trettonåriga romska flickan Daisy samtala med sin mormor 

33 Född zigenare – idag rom är en serie om två 30-minuters långa två program 
som handlar om unga romer i Sverige. Gipsy/se är en serie om fyra 30- minuters 
tv-program som även den handlar om unga romer i Sverige. Varje program i se-
rien har ett tydligt tema. För mer information om programmet se Förteckning 
över här nämnda UR:s program om romer under perioden 1975–2013.
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om förväntningarna som idag riktas mot romska flickor. 
Mormodern menar att förr i tiden, när hon var ung, lärde man 
sina döttrar allt man kunde tills de var 15-16 år gamla och gifte 
sig, men att det idag är annorlunda. Tidigt giftermål, menar 
mormodern, innebär bara problem. Istället ska flickorna gå i 
skolan och utbilda sig. Det är jobb och utbildning som är vik-
tigast, menar hon.34

Den rent etniska aspekten av den romska identiteten får, 
under den här tiden, betydligt mer plats och en ökad aktuali-
tet. Framställningen bygger fortfarande på olikheterna mellan 
det svenska och det romska samtidigt som den romska etniska 
identiteten jämställs med det traditionella. Det tydliga ung-
domsperspektivet resulterar dock i att romsk etnisk identitet får 
en ny innebörd och berikas med nya perspektiv. Ungdomarna 
ser sin identitet som någonting mittemellan, en medelväg, där 
det romska och svenska visserligen ställs mot varandra men 
samtidigt uppfattas kunna vara varandras komplement. 

Förändringen tydliggörs ytterligare när vi får ta del av unga 
och framgångsrika romers berättelser. Vi möter exempelvis mu-
sikern Michael Michailoff och får veta att han håller på att spela 
in en egen skiva. Han har fått sin revansch, menar han, för alla 
dåliga rykten om romer och mot alla, bland andra hans lärare, 
som inte trodde att det skulle bli någonting av honom.35 I det 
fjärde och sista programmet i Gipsy- serien, Framtidsdrömmar, 
får vi också stifta bekantskap med Valentina Columbus som 
äger en restaurang i Kista. Valentina menar att hennes ursprung 
inte gjort det lättare att lyckas. Hon säger dock vidare att det är 
synd att de romska ungdomarna lever i det gamla där man hela 
tiden tror att man inte kan få jobb eller göra vad man vill bara 
för att man är ”zigenare”. På ett sätt, menar Valentina, kan 
man förstå dem men samtidigt vill hon, som hon uttrycker det, 
inte förstå dem: ”Det finns möjligheter, bara man har viljan”.36 

I ovanstående exempel illustreras en tydlig förändring i hur 
den romska etniska identiteten framställs. För första gången 
framhävs unga romer som på ett eller annat sätt lyckats med 
det de föresatt sig. Minoritetsungdomarna kan inte här ses som 

34 Barnaministeriet Dokumentär: Vi och den romska dansgruppen.
35 Gipsy: Stolthet och fördomar.
36 Gipsy: Framtidsdrömmar.
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några offer utan snarare som kompetenta, ambitiösa och driv-
kraftiga förebilder. Den romska etniska identiteten inkluderas 
här i det svenska majoritetssamhället på ett nytt sätt samtidigt 
som romernas etnicitet, för första gången, kontextualiseras his-
toriskt och ses ur skiftande perspektiv. 

Diskriminering belyses och diskuteras även under den här 
perioden ur ett flertal olika perspektiv. Mest framträdande är 
den tematik som redan fanns under den föregående tidspe-
rioden, nämligen den svenska statens och den politiska mak-
tens roll i diskrimineringen och segregeringen av den romska 
minoriteten i Sverige. Denna tematik belyses både utifrån ett 
historiskt och nutida perspektiv. När de romska ungdomarna 
får berätta om vardag, fritid, arbeten och framtidsdrömmar får 
diskrimineringen ett tydligt individuellt sammanhang. De in-
dividuella berättelserna varvas med inslag som både i text och 
bild lyfter fram den historiska bakgrunden till majoritetssam-
hällets diskriminering.  När diskrimineringsproblematikens 
fokus riktas mot den romska minoritetens historia återkny-
ter man främst, som i programmet Folkhemmets baksida, till 
den svenska statens politik under den period då det så kallade 
”folkhemmet” byggdes upp. Steriliseringar och lobotomeringar 
behandlas som en följd av den starka ställningen som rashygien 
hade i Sverige under den tiden.37

Förändringen i bilden av romer i UR:s program som sker 
under den avslutande tidsperioden avspeglas även i tillkomsten 
av nya kategorier. Den gemensamma svensk-romska berättel-
sen, tillfogas här, för första gången, en ytterligare beståndsdel 
när den romska kulturella och etniska identiteten, här främst 
representerad genom språkliga och musikaliska uttryck, fram-
ställs som en del av det gemensamma svenska kulturella arvet. 
Den romska minoritetens krav på både politiskt och kulturellt 
erkännande samt medborgerlig gemenskap, vilken gjorde sig 
gällande under perioden innan, får på detta sätt klarare kon-
turer.

Serien Det röda hjulet bestående av sammanlagt tre olika 
program ger i sin framställning en tydlig bild av en romsk 
identitet som ställer krav på både politiskt och kulturellt er-
kännande samt medborgerlig gemenskap. De musikaliska 

37 Folkhemmets baksida.
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uttrycken utgör grunden i den representation som program-
men skapar samtidigt som den romska kulturella och etniska 
identiteten framställs som komplex och mångfacetterad. Det 
handlar således inte bara om att visa och belysa utan även att 
skildra den romska kulturen med dess skilda språkliga och mu-
sikaliska uttryck som en del av ett gemensamt kulturellt arv i 
ett både svenskt och europeiskt perspektiv. Denna tendens som 
innebär att det romska bör och ska betraktas samt bevaras som 
en del av en gemensam kulturell identitet får således tydliga 
konturer och en mer framträdande plats.

Frågan om det gemensamma kulturarvet belyses i det tredje 
programmet i serien ur ett svenskt perspektiv när programle-
daren Mirelle Gyllenbäck intervjuar den svenska vissångaren 
och tatueraren Ralf Novak Rosengren i Småland. Vi får veta att 
han samlar och bevarar det svenska resandefolkets gamla visor. 
På Gyllenbäcks fråga om varför det är viktigt att bevara de tra-
ditionella resande- och romska sångerna svarar Rosengren med 
att säga att sångerna är viktiga att bevara framför allt för den 
romska resandeminoritetens skull, men även för att de är en 
nordisk musikskatt. Det handlar, menar han, om majoritetsbe-
folkningens sånger som glömts bort (t.ex. medeltida ballader) 
men som resanderomer bevarat.38

Under perioden 2000–2013 sker således en betydande ök-
ning av antalet program med romsk minoritetstematik. Med 
utgångspunkten i att programmen här betraktas som läromedel 
kan man hävda att UR bidrar till att fullfölja skolans uppdrag 
som spridare av kunskap om de svenska nationalminoriteterna. 
Den kvantitetsmässiga ökningen uppvisar även en mer nyanse-
rad och perspektivrik bild av den romska kulturen och identi-
teten. Bilden av ”de Andras” kultur och etnicitet blir för första 
gängen uttryckligen beskriven och framställd som mångfacet-
terad. Denna tydliga förändring kan, i det här sammanhanget, 
kopplas till en förändring i den svenska statens minoritetspo-
litik som bland annat har inneburit ett offentligt erkännande 
av de kränkningar och övergrepp som begåtts mot minoriteter. 

Den romska och resande minoritetens krav på att få bli 
en del av den svenska politiska och medborgerliga gemenska-
pen får ökad uppmärksamhet i programmens framställning, 

38 Tattarkravaller, Tito och svensk-romska visor.
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samtidigt som man uppvisar en ansats att inkludera det romska 
som en del av den gemensamma svenska berättelsen. På så sätt 
speglar UR:s representation av den romska minoriteten den 
uppluckring av dikotomin “vårt eget” och ”de Andras” kul-
turella arv som kan sägas ha skett både inom den officiella 
svenska invandrar- och minoritetspolitiken och i de senaste lä-
roplaners texter.39 

Sammanfattning

Den romska minoritetens 500-åriga svenska historia präglas 
av omfattande diskriminering och segregering. Detta var under 
lång tid tydligt utformat och angivet i den svenska statens po-
litik mot minoriteten. I mitten av 1970-talet ändrades detta då 
Sverige fick en ny invandrar- och minoritetspolitik med ledor-
den jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det innebar att landet 
bröt med tidigare klart uttalade assimilationsmål och började 
framhäva värdet av kulturell mångfald. För den romska mino-
riteten innebar detta början på en kamp för demokratiska och 
medborgerliga rättigheter inom det svenska samhället. 

År 2000, när Sverige skrev på Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteteter och Europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, blev den romska minorite-
ten en av landets erkända nationella minoriteter. Den politiska 
makten initierade en rad åtgärder i syfte att erkänna och sona 
det förflutnas brott mot romerna. Samtidigt visar både forsk-
ning och statliga utredningar att romernas situation i Sverige 
fortfarande kännetecknas av omfattande diskriminering och 
utanförskap. Förklaringen till detta anses idag framför allt 
vara majoritetssamhällets obefintliga, och ofta även felaktiga, 
kunskaper om den romska minoritetens historia och kultur. I 
detta avseende har den svenska skolan, med sitt demokratiska 
uppdrag som utgångspunkt, tilldelats en viktig roll för att för-
medla samhällets gällande mångkulturella värderingar och för 

39 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasie-
skola 2011 (Stockholm: Fritzes, 2011), 5. Se även Jonas von Nolting. ”God pa-
triot eller sann kosmopolit? Om kulturell identitet, kulturarv och interkulturellt 
perspektiv inom historieämnet i den svenska grundskolan”, i Historiedidaktik 
i Norden 9, del 2: Historisk kunskap, red. Per Eliasson m.fl. (Malmö och 
Halmstad: Malmö högskola och Högskolan i Halmstad: 2012), 157.
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att synliggöra och sprida kunskaper om den romska minorite-
tens historia och kultur.

Bilden av den romska etniska och kulturella identiteten 
som framkommer i denna studies empiriska material under 
tiden mellan 1975 och 2013, bygger på några välavgränsade 
och tydliga diskursiva kategorier. Kategoriernas tydliga kon-
tinuitet resulterar i en bild av den romska identiteten som sta-
tisk, traditionsbunden och oföränderlig. Samtidigt bryts den 
enhetliga och entydiga bilden av romsk identitet både genom 
att de befintliga diskursiva kategorierna tillfogas nya språkliga 
betydelseformationer och genom tillkomsten av nya diskurser. 
Förklaringen till förändringarna kan till stor del sökas i det em-
piriska materialets kontextuella sammanhang. Den förändrade 
synen på och uppfattningen om det svenska samhällets och 
skolans mångkulturella karaktär och värdegrund följer i båda 
fallen förändringar som sker i det omgivande samhället. När 
Utbildningsradions representationsdiskurser blir mer proble-
matiserande och nyanserade avspeglar de förändringar inom 
läroplansdiskursen liksom minoritets- och invandrarpolitiken. 

Tiden mellan mitten av 1970-talet och idag har inneburit 
förändringar i synen på nationalstaten Sverige. Bilden av ett 
enhetligt och homogent land har, i det politiska språket, er-
satts av en definition av det svenska samhället som framhä-
ver mångfald och heterogenitet. För den romska minoriteten 
har detta inneburit en kamp för erkännande, en kamp för att 
inte enbart tolereras utan accepteras och bli en erkänd och lik-
värdig del av det svenska demokratiska gemenskapen. I denna 
process spelade och spelar skola och utbildning en avgörande 
roll. Genom skolans kunskapsförmedling har ”de Andra” en 
chans att få sin historia erkänd och berättad på egna villkor. 
För det krävs läromedel skrivna med minoritetsperspektivet 
som utgångspunkt och utan normativitet och hierarkiserande 
kategoriseringar med härstamning från den koloniala synen på 
”de Andra” och det annorlunda. I sina program skapar UR en 
möjlighet till detta. 
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Förteckning över här nämnda UR:s program om romer 1975–201340

Tomislavs bröllop 
(Video 7902/tv2, 45 min., sändes ht 77, AVc/KSK)
Ett tv-program om vardag och fest hos en jugoslavisk 
zigenarfamilj i Sverige. Ett zigenskt bröllop bör vara en stor 
fest. Det blir också Tomislavs bröllop. Musik och mat finns i 
överflöd. Både brudgummen och bruden Danka är unga enligt 
zigensk sed. Danka flyttar efter bröllopet hem till Tomislav och 
hans mor Ilka, som är äldst och familjeöverhuvud. Tomislav 
ska ta hand om modern när hon blir gammal, men än så länge 
har Ilka kraft både att ordna bröllop och att vara dagmamma 
åt barnbarnen. 

Zigenska kvinnor berättar
(85884/tv 9 30 min. 1987, V) ”Zigenska kvinnor från tre generatio-
ner, födda i Finland men numera bosatta i Sverige, berättar om sin 
bakgrund, sina traditioner och sin framtid.”

Tv - Resandefolket 
(98984/tv 1 14 min. 1998 GV) Ann-Louise och Kennet berättar om 
hur det är att vara tonåring och bli kallad ”tattare”.
(98984/tv 2 15 min. 1998 GV) Solweig Gustavsson och Gullivi 
Fransson om Resandetraditioner och förföljelser. 
(98984/tv 3 15 min. 1998 GV) Engelska och holländska ungdomar 
om att vara Resande i dagens Europa. 
(98984/tv 4 14 min. 1998 GV) Jasmine och Roger berättar om hur det 
är att tillhöra en bortglömd folkminoritet.

Född zigenare, idag rom, 2003 
(Skolår: gymnasiet TV: 2 prog à 30 min.) Två tv-program om unga 
romer i Sverige. Möt Ratsa, Beli, Django och några andra unga romer 
som står med ena foten i förra seklens traditionella ”romska” och med 
den andra i 2000-talets verklighet som har stora förväntningar på att 
minoritetsgruppen romer ska anpassa sig till det ”svenska”.
Del 1 ”Jag är zigenare och står för det! Så föddes jag och det kan ingen 
ändra på”, säger Ratsa, ung romska i Malmö, när hon lämnar sin lilla 
son till dagis på väg till Annelundsskolan för att läsa in en gymnasie-
behörighet. Ratsa togs nämligen ur skolan när hon gick i sjuan. 
Del 2 Här berättas den fasansfulla historien om sinten, zigenaren 
Johann Gipsy Trollman. En ung duktig boxare i nazityskland som 
gick ett tragiskt öde till mötes, när han besegrade ariern Adolf Witt i 

40 Information om programmen hämtat från Utbildningsradions programka-
taloger och www.ne.se/ur/sok; De äldre programmen kan ses via Svensk medi-
adatabas (SMDB) medan nyare finns på www.ne/ur/sok
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en match. Några unga romer hör historien berättas och talar om sina 
egna upplevelser av diskriminering men också om positivt bemötande 
av ”gaché”, det svenska samhället.

Gipsy/se, 2004 
(Skolår: 7–9, gymnasiet Tv. 4 prog. à 30 min). Best nr: 31508/tv 1–4
Programmen vänder sig främst till romska ungdomar och tar fasta 
både på likheter och skillnader i svenska och romska ungdomarnas 
liv. Gypsi/se blandar humor och allvar och manar till kritisk tänkande. 
Sketcher tar upp fördomarna mellan svenskar och romer. Ett genom-
gående tema är två tonårstjejer – romska Nikolett och svenska Maja – 
som byter familj med varandra och videofilmar varandras verklighet. 
Fyra tv-program:
1. Stolthet. Om att vara över sin bakgrund trots omgivningens 

fördomar.
2. Att passa in. Hur gör man för att passa in om man lever i två 

kulturer.
3. Framtidsdrömmar. Hur ser man som ung svensk eller rom på sina 

möjligheter i livet?
4. Sex och relationer. Om att skaffa pojk- eller flickvän i den svenska 

oh romska kulturen. 

Barnaministeriet, dokumentär: 
Vi och den romska dansgruppen, 2013. Anastasia och Daisy är 12 
och 13 år. Det roligaste de vet är att dansa med sin romska dansgrupp 
Terne Cerhaja som betyder Unga stjärnor. Anastasia och Daisy berät-
tar om sin vänskap, om ständig vardagsrasism och om förväntning-
arna att föra de romska traditionerna vidare. Men också om att känna 
stolthet över sina rötter. ”Vi romer är som en enda lång kedja av män-
niskor som alltid håller ihop”, menar de. ”Vi är som ett gummiband 
som alltid kommer tillbaka till varandra!” 
Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Sön 31 dec 2017
Produktionsår: 2013

Ramp om historia: Folkhemmets baksida 
(Romer/resande, 2005, Gymnasieskola, Historia, 42 min., TV)
Samtidigt som de flesta svenskar fick bättre levnadsstandard mellan 
1930- och 1970-talet, placerades de icke-önskvärda på institutioner 
där de utsattes för elchocker, steriliseringar och lobotomi. Benny 
Karlsson tillhör resandefolket och blev som barn omhändertagen för 
att hans far ansågs alltför bohemisk. Lisbet Östman bodde över 20 
år på mentalsjukhus. Där blev hon övertalad att genomgå en lobo-
tomioperation där nervbanor kapades i hennes hjärna. Mannen som 
uppfann lobotomin belönades med nobelpris, men de som opererades 
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har fortfarande inte fått någon ersättning från staten. I studion sam-
talar vi med Ami Rohnitz från Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa och historikern Klas Åmark om mentalvården på 1970-talet. 
Högstadieläraren Monika Linder förklarar hur programmet kan an-
vändas i undervisningen.

Serie: Det röda hjulet 
Om serien: En musikalisk och språklig resa genom romsk kultur med 
avstamp i Sverige och nedslag i Finland, Makedonien, Serbien och 
Turkiet. Vi möter bland annat en turkisk damorkester, en finsk- romsk 
tangokung, en makedonisk-romsk superstjärna och bekantar oss med 
den svenska resande-romska vistraditionen. En serie med massa mu-
sik med romska influenser, både ny och traditionell. Programledare: 
Mirelle Gyllenbäck.  

Tattarkravaller, Tito och svensk- romska visor, 2010
Vi åker hem till vissångaren Ralf Novak Rosengren i Småland och 
samtalar om den svenska resande romska vistraditionen. Vi möter 
också systrarna Hellström som upplevde tattarkravallerna i Jönköping 
1948, en pogrom mot stadens resande. 2008 medverkade de i en 
teateruppsättning om händelsen. Vi träffar även en av Istanbuls sista 
romska kvinnoorkestrar och bjuds på en unik vardagsrumsspelning. 
Dessutom återvänder reportern Veli Brijani till Balkan där han träffar 
gamla vänner. De minns det forna Jugoslavien och den tid då Tito 
styrde landet - en period i landets historia som många romer minns 
som en bättre tid. 
Ämnen: Modersmål och minoritetsspråk, Musik, Samhällskunskap
Tillgängligt tom: Lör 31 dec 2016
Produktionsår: 2010



157

Med vita duken som hjälpreda i 
historieundervisningen

Catharina Hultkrantz

Film kan blåsa liv i svunna tider och levandegöra olika 
historiska händelser på ett suggestivt sätt men hur ser 
historielärare på olika filmgenrer och hur undervisar de med 
hjälp av filmmediet i historieämnet på gymnasiet? Frågan är 
angelägen att fundera över då forskning påvisat att det ökade 
medieflödet och inte minst filmpresentationer i olika genrer fått 
stor betydelse för nutidsmänniskans historiesyn.1 Det betyder 
att lärare dagligen möter elever som kan ha påverkats av 
populärkulturella historiebilder från samhället utanför skolan, 
vilket i sin tur pockar på mediekompetens och eftertanke inför 
historieundervisningen. Eftersom utvecklingen med elevdatorer, 
internet, DVD och strömmande medier har ökat tillgängligheten 
kan man ana att filmmediets utrymme i undervisningen idag 
är mer omfattande än tidigare, vilket gör det till ett viktigt 
område att studera ur historiedidaktisk synpunkt. För att räta 
ut några frågetecken och få insikter om lärares strategier med 
film genomfördes en kvalitativ studie under perioden 2012–
14, där åtta gymnasielärare med varierande yrkeserfarenhet 
intervjuades om film.2 

Syftet med studien var att identifiera synen på film genom 

1 Mats Jönsson, ”Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten”, i 
Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, red. 
Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: Studentlitteratur, 2004), 33. Tommy 
Gustafsson, ”Historiografi, pluralism och representativitet”, Historisk Tidskrift 
126:3 (2006), 472. Ulf Zander, ”Clio på bio. Filmer, fotnoter, historiker och 
Hollywood”, Filmhäftet 1998:1, Erik Hedling, ”Filmen som historiograf eller 
som historisk källa”, Historisk tidskrift 122:1 (2002); Roy Rosenzweigs & 
David Thelens, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American 
Life (New York: Columbia University Press, 1998), 21.
2 Catharina Hultkrantz, Playtime! En studie av lärares syn på att använda 
film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet (Umeå: Umeå 
universitet, 2014). 
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att analysera lärares historiebruk och historieförståelse utifrån 
deras tal om film som didaktiskt verktyg i historieundervis-
ningen på gymnasiet. Aktuella och övergripande frågeställ-
ningar var: Vilka syften uppger lärare för att använda film i 
historieundervisningen? Hur beskriver lärare sitt arbete med 
film i konkreta undervisningssituationer? Vilka filmer används 
och varför anses de gynnsamma i historieundervisning? För att 
uppfylla syftet analyserades de intervjuade lärarnas utsagor 
med fokus på de ovan angivna teoretiska begreppen: historie-
bruk och historieförståelse utifrån genetiska och genealogiska 
perspektiv. 

Teoretiska utgångspunkter

Historiebruk handlar om hur olika aktörer kan använda valda 
delar ur historien i syfte att hitta meningsfulla förklaringar från 
ett nutidsperspektiv eller för att påverka i någon riktning. De 
senare årens teknikutveckling har bidragit till att fler aktörer än 
historiker och lärare blivit synliga i samhället som tongivande 
historieförmedlare.3 Film kan ses som en sådan viktig arena för 
historieförmedling där filmmakare effektivt kan återge histo-
riska bilder på ett trovärdigt sätt. Dessa historiepresentationer 
kan dels ge uttryck för filmmakarnas eller samtidens historie-
förståelse och dels stimulera det individuella historiemedvetan-
det hos tittaren. Även om filmmediet i sig inte är något nytt fe-
nomen i samhället så har insikterna om dess dominerande plats 
som påverkare för människors förståelse av historien ökat allt 
mer under senare år. Det går exempelvis att se spår av Wilhelm 
Mobergs roman och Jan Troells filmatisering Utvandrarna 
(1971) i människors syn på amerikaemigrationen likväl som 
att den allmänna uppfattningen om Förintelsen sannolikt har 
färgats av filmer som Schindlers ‘List (1993).4 

I analysen av lärarintervjuerna ställdes svaren mot Klas-
Göran Karlssons typologi över olika slags historiebruk: ve-
tenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, 

3 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i 
Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran 
Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 58.
4 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund: Student-
litteratur, 2004), 7, 51, 139–141 och 228
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politisk-pedagogiskt eller kommersiellt historiebruk.5 Det ve-
tenskapliga historiebruket ses i detta avseende som etablerat 
i universitetsvärldens discipliner och i skolornas undervisning 
och handlar om att förstå historien med hjälp av erkända ve-
tenskapliga metoder. Det existentiella historiebruket visar sig 
då människor upplever en osäkerhet i samtiden. Det kan fram-
träda i ett vurmande för olika historieminnen av privat karak-
tär men också genom intresse för kollektiva minnen som mo-
nument och symboler. Det existentiella historiebruket handlar 
i grund och botten om individers trygghetskänslor vilket akti-
verar ett behov av att minnas eller glömma historien i strävan 
att förstå hur vi bör leva våra liv. Moraliskt historiebruk akti-
veras vanligtvis för att uppmärksamma samhälleliga förtryck 
som i en senare tid ses som kränkande. Samhällsdiskussionerna 
runt folkmordet i Rwanda, Förintelsen eller den nyligen ut-
komna publikationen Vitbok om kränkningar av romer under 
1900-talet (2014) kan ses som sådana exempel.6 Ideologiskt 
historiebruk har som syfte att framhålla en viss politisk strategi 
som positiv samtidigt som det som framstår som ofördelaktigt 
förminskas. Historien används på så sätt för att ge legitimitet 
åt den ideologi som förespråkas. Det som hävdas vilar emel-
lertid sällan på vetenskaplig grund utan består i regel av hu-
vudaktörernas egna idéer. Ett icke-bruk av historien ligger nära 
det ideologiska bruket men med syfte att nedtona historiens 
betydelse eller helt förneka den. Ett icke-bruk kan aktiveras då 
exempelvis makthavare eller intellektuella vill göra stora och 
genomgripande förändringar och ge legitimitet åt en ny sam-
hällsstruktur. Det politisk-pedagogiska historiebruket utgörs 
i regel av historiska jämförelser av olika slag och kan delas 
upp i två avdelningar. Den politiska kategorin kan visa sig i 
samhällsdebatter runt aktuella händelser. Historiska jämfö-
relser kan då ske genom grova förenklingar utan problema-
tiseringar vilket i sin tur kan ge laddade och intensiva diskus-
sioner men också bidra till politisk framgång. Ett pedagogiskt 
bruk innebär att handplockade och passande delar av historien 
framhålls eller jämförs i syfte att nå ett speciellt politiskt mål. 
Reflektioner och analyser kan ibland stimuleras men de bak-

5 Klas-Göran Karlsson (2009), 59.
6 Arbetsmarknadsdepartementet, Den mörka och okända historien: Vitbok om 
övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Stockholm: Fritzes, 2014). 
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omliggande drivkrafterna är främst att de politiska målen ska 
infrias. Kommersiellt historiebruk visar sig i de historiebilder 
som framträder inom exempelvis film, litteratur, reklam och 
konst av olika slag. Här spelar den ekonomiska aspekten en 
stor roll, vilket i sin tur påverkar hur historien framställs efter-
som det handlar om att tilltala en stor köpkrets. En annan sida 
är att budskap och emotionella aspekter ofta förs in, vilket gör 
att det kommersiella historiebruket ibland kan utstråla även 
andra former av historiebruk. Ämnesområden som bearbetas i 
film kan på så vis bidra till att nya forskningsområden etable-
ras. Det var till exempel via TV-serien Holocaust (1978) som 
Förintelsen började uppmärksammas i större skala.7

Det finns vidare ett genetiskt och ett genealogiskt sätt att för-
stå historien på. Dessa grundläggande synsätt är indirekt sam-
manbundna med varandra och kan också återspeglas i olika 
former av historiebruk. Enligt den genetiska historieförståelsen 
befinner vi oss där vi är på grund av flertalet utvecklingsproces-
ser i historien, det vill säga att människans position i samtiden 
har sitt rotsystem i gångna tiders kronologiska förändringar. 
En genealogisk historieförståelse innebär istället att vi männis-
kor själva kan skapa historia då vi letar oss bakåt i tiden för 
att få svar på frågor som uppstått i nuet. Det handlar då om 
att vi utifrån ett samtidsperspektiv mer subjektivt konstruerar 
och brukar passande delar ur historien för att skapa förståelse 
eller identitet i nuet, vilket i sin tur kan ge förväntningar på 
framtiden.8 På så sätt kan man lite grovt se att genetisk histo-
rieförståelse stämmer väl överens med det traditionella veten-
skapliga historiebruket och att genealogisk syn främst kommer 
till uttryck i de övriga formerna av historiebruk. 

Metod

I undersökningen valdes åtta historielärare med varierande 
yrkeserfarenhet ut för intervjuerna, fyra män och fyra kvin-
nor. Lärarna arbetade på olika kommunala gymnasieskolor 
av varierande storlek och i olika städer. Urvalet var därutöver 

7 Erik Hedling, ”Förintelsen och filmhistorien”, i Bilden av förintelsen. 
Handledning för att se, analysera och diskutera filmer om nazism och mot-
ståndskamp, red. Klas Viklund (Stockholm: Svenska filminstitutet, 1998), 34.
8 Karlsson (2009), 43-52.
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relativt slumpartat och skedde utifrån olika gymnasieskolors 
hemsidor, rektorer eller via personal vid skolreceptionerna. 
Den första kontakten med informanterna togs via telefon. Efter 
telefonsamtalet fick de ett informativt mail om hur undersök-
ningen skulle gå till. Under våren och hösten 2013 intervjuades 
sedan de utvalda lärarna var för sig på sina respektive skolor i 
ostörda lokaler. De semistrukturerade djupintervjuerna följde 
en intervjuguide som innehöll relativt öppna frågor för att 
kunna stimulera alla typer av svar. Intervjuerna som tog allt 
från 60 till 90 minuter spelades in och transkriberades sedan. I 
licentiatavhandlingen omnämns de åtta lärarna med fingerade 
namn för att säkra anonymiteten. I texten möter vi Doris och 
Per som har arbetat runt trettio år i skolan, Annelie, Helmut 
och Helena med cirka femton års erfarenhet och Johan, Maria 
och Hans med två till fem år i yrket.

Med utgångspunkt i det empiriska materialet genomfördes 
sedan en kvalitativ innehållsanalys där såväl induktiv som de-
duktiv metod användes. I tolkningarna handlade det om att 
vaska fram vad lärarna sa sig vilja förmedla och bearbeta via 
filmerna som visades. Det handlade alltså om att identifiera den 
form av historieförståelse och bruk av historien som lärarna 
gav uttryck för eller ville förmedla och bearbeta via film i en 
undervisningssituation. Ur denna synvinkel var det även ange-
läget att få fram vilka filmer lärarna helst använde. För att nå 
målet användes nedan angivna modell.9

Framhålls en genetisk 
eller genealogisk 
historieförståelse i 

sambandet film och 
historia?

Vad blir svaren på de
historiedidaktiska frågorna: 

Vad för film används? 
Hur används film? 

Varför används film?

Hur hanterar läraren olika 
former av historiebruk i film

 och 
hur brukas historien av 

lärarna enligt utsagorna?

Lärares syn på film som 
pedagogiskt hjälpmedel i 
historieundervisningen

9 Hultkrantz (2014), 15f.
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Tidigare forskning

Trots att pedagoger länge haft tillgång till film i skolan har 
det varit sparsmakat med forskning om hur och varför his-
torielärare använder filmmediet i undervisningssammanhang. 
Förmodligen hänger det samman med att populärkultur länge 
ansågs undermålig av pedagoger och historiedisciplin, en at-
tityd som kanske fortfarande lever kvar i någon mån.10 Det 
kan också handla om att historiker av tradition värderat det 
skrivna ordet högt.11

Filmvetaren Mats Jönsson liksom flera andra forskare me-
nar emellertid att filmregissörer som Steven Spielberg är vår tids 
historielärare framför andra.12 Historisk spelfilm når i regel ut 
till en miljonpublik medan samma entusiasm sällan uppstår då 
en vetenskaplig historiepublikation släpps. Jönsson menar att 
historisk spelfilm bidrar till att en palimpsestpräglad historisk 
medvetenhet etableras i samhället, det vill säga att en bland-
ning av myt och verklighet implementeras människors uppfatt-
ningar om den verkliga historien.13 Detta kan ses stämma väl 
överens med det Sam Wineburg identifierat i en undersökning 
där amerikanska ungdomar och vuxna gärna drog paralleller 
mellan filminnehåll och historia. Exempelvis kunde sekvenser 
ur filmer som Forest Gump (1994) återges som sanna illustra-
tioner över Vietnamkriget. Wineburg menar att det finns stora 
vinster med att uppmärksamma denna förförståelse i lärande-
processen då olika händelser bearbetas i historieämnet.14 De 
amerikanska forskarna Alan S Marcus och Jeremy Stoddard 
framhåller att det dock är viktigt att vara uppmärksam på 
att hollywoodfilm främst är skapade för en vit amerikansk 

10 Alan S. Marcus and Jeremy D. Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood 
Film in the High School Classroom”, The History Teacher 40:3 (2007), 306. 
Se även Magnus Persson, ”Traditioner och perspektiv”, i Populärkulturen och 
skolan, red. Magnus Persson (Studentlitteratur: Lund, 2000), 16.
11 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervis-
ningsstrategier (Umeå: Umeå universitet, 2009), 18.
12 Jönsson (2004), 33.
13 Mats Jönsson, Film och historia: historisk hollywoodfilm 1960–2000 
(Lund: Lunds universitet, 2004), 213.
14 Sam Wineburg, Historical Thinking and other Unnatural Acts – Charting 
the Future of Teaching the Past (Philadelphia: Temple University Press, 2001), 
250. Aronsson (2004), 7 och 51.
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medelklass och sällan ger uttryck för andra perspektiv av histo-
rien än det som går hem i dessa läger.15 Filmhistorikern Robert 
A Rosenstone menar å sin sida att historiska spelfilmer bör ses 
som en egen form av legitima versioner av historien, det vill 
säga som konstnärliga sekundärkällor.16 Filmvetare som Erik 
Hedling och Jönsson med flera hävdar snarare att spelfilmer 
är mest intressanta som historiska dokument (primärkällor) 
av historien eftersom innehållet säger mer om samtidens och 
filmmakarnas historieförståelse än om den historiska tid som 
skildras.17 Ulf Zander gör gällande att båda sidor bör studeras 
för att få en helhetskänsla och framhåller att film är en av de 
viktigaste källorna till vår nutidshistoria.18 

Även om filmmediets potential som läromedel framhållits 
sedan tidigt nittonhundratal så var spelfilmen länge ett igno-
rerat område i skolsammanhang.19 Martin Karlsson visade i 
sin undersökning om AV-centralens utbud att det främst fanns 
dokumentärfilm och informativa skolfilmer att låna fram till 
1990-talets mitt. Möjligheterna med att nyttja spelfilmens mer 
emotionella karaktär i undervisningen uppmärksammades 
alltså relativt sent om man ska gå efter AV-centralens utbud. En 
bakomliggande orsak kan vara att spelfilm av vissa tongivande 
röster i skoldebatten relativt länge ansågs: ”potentiellt skadliga 
eller rentav direkt destruktiva”.20 Katalysator för det nyvak-
nade intresset var att filmindustrin under 1990-talet började 
producera spelfilmer om historiska personligheter som Gandhi 
och Schindler. 

Även om dokumentärfilmernas trovärdighet länge har dis-
kuterats av filmforskare tycks alltså utbildningsväsendet inte 

15 Alan S Marcus, ”’It Is as It Was’: Feature Film in the History Classroom”, 
The Social Studies 96:2 (2005), 62.
16 Robert A. Rosenstone, History on Film, Film on History (Harlow: Pearson/
Longman, 2006), 79.
17 Hedling (2002).
18 Ulf Zander, Clio på bio – om amerikansk film, historia och identitet (Lund: 
Historiska media, 2006), 7.  Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film 
som historieförmedlare” i Historien är nu: En introduktion till historiedidak-
tiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 
125–144
19 Persson (2000), 16.
20 Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: Historiebruk och historieför-
medling i svensk skolfilm 1979- 2000 (Uppsala: Sisyfos, 2011), 287.
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ha närt samma misstänksamhet mot genren. Det ligger emel-
lertid en problematik i att dokumentärgenren med sitt anspråk 
på att vara en vetenskaplig sanningsförmedlare, i själva verket 
lever under samma beting som spelfilmsgenren och måste hitta 
det urval av infallsvinklar och tolkningar som förväntas locka 
flest tittare. Robert Rosenstone skriver exempelvis: 

What does the documentary document? That is the question. And 
it’s not just mine. The documentary is a problematic form to all 
those who in recent years have tried to define and theorize it, and 
the history documentary is, if anything, even more problematic.21

David Ludvigsson som studerat äldre svenska dokumentär-
filmer av Villius och Häger menar dock att det kan se olika 
ut beroende på vilket produktionsbolag som ligger bakom fil-
men. I Sverige ägnade exempelvis de båda dokumentärfilmarna 
mycket tid till efterforskningar eftersom filmmakarna också 
var historiker, en kombination som främjades i och med SVT:s 
folkbildningsuppdrag.22 

Att film har förmåga till påverkan genom att den tilltalar 
våra känslor har också analyserats vetenskapligt. Inom denna 
tvärvetenskapliga forskningsgren involveras media-, psykologi- 
och teologiforskning. Religionshistorikern Tomas Axelsson har 
i sin forskning konstaterat att spelfilm kan upplevas helande då 
individer bearbetar olika former av livskriser. I studien uppgav 
informanterna att de kunde titta flera gånger på samma film 
för att få tröst i en svår situation i det egna livet. Axelsson ser 
det som ett symptom på att människor i dagens sekulariserade 
samhälle letar sig till andra arenor än kyrkan.23 Inom mediepsy-
kologi har positiva och negativa effekter av hur vi tar emot och 
upplever känsloladdade erfarenheter via film uppmärksammats 

21 Rosenstone (2006), 79.
22 David Ludvigsson, The Historian-Filmmaker´s Dilemma: Historical 
Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2003), 65. David Ludvigsson, “Historisk doku-
mentärfilm – resultatet av en förhandling”, i Det förflutna som film och vice 
versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: 
Studentlitteratur, 2004), 124.
23 Tomas Axelsson, Film och mening, En receptionsstudie om spelfilm, film-
publik och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008); 
Tomas Axelsson, ”Religion, populärkultur och demokrati”. Årsbok för kristen 
humanism (2012).
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av forskare som Mary Beth Oliver och Tilo Hartman.24 Karl 
Plantinga framhåller att det finns behov av mer forskning på 
området eftersom det uppstått ett vacuum mellan producenter-
nas förmåga till påverkan och brist på kunskaper om vad det 
kan få för verkan på ungdomar.25 

Det tidigare nämnda amerikanska forskarparet Marcus och 
Stoddard har i en undersökning tittat närmare på lärares stra-
tegier med hollywoodfilm i undervisningen om amerikansk in-
hemsk historia. Deras resultat visar att spelfilm användes i stor 
omfattning. Hela 92 % av de tillfrågade lärarna uppgav att de 
använde spelfilm allt från varje dag till någon gång i veckan. 
Dokumentärfilm visades i princip lika ofta om än i något lägre 
utsträckning. Främst handlade det om att kortare filmklipp 
vävdes in i undervisningen. Lärarna menade att film bidrog till 
att eleverna kunde identifiera sig med historien på ett sätt som 
sedan underlättade för de fortsatta studierna. Främst såg lä-
rarna filmen som en form av sekundärkälla och ett fåtal såg 
den även som primärkälla.26 Film kan således vara intressant ur 
flera aspekter för pedagoger. Låt oss se vad de svenska lärarna 
i undersökningen säger.

Lärare om film i undervisningen - Studiens resultat

Resultaten i studien visar att lärarna rent allmänt värderar film 
som något positivt och att de ser filmvisning som en gynnsam 
väg för att träna elevernas mediekompetens samtidigt som det 
ger liv och variation i undervisningen. Det anses även stimu-
lera till att skapa identifikation med historien. Läraren Hans 
uttrycker det som att film ”höjer kvaliteten och intresset för 
ämnet.”27 Under intervjuerna ställdes bland annat frågan till 
lärarna om de trodde att film kan påverka ungdomars historie-
syn. Informanten Helena svarade:

24 Mary Beth Oliver & Tilo Hartman, ”Exploring the Role of Meaningful 
Experiences in Users’ Appreciation of ‘Good Movies’”, Projections: The 
Journal of Movies and Mind 4 (2010).
25 Carl Plantinga, ”Folk Psychology for Film Critics and Scholars”, Projections: 
The Journal of Movies and Mind 5 (2011). Se även Maarten Coëgnarts & Peter 
Kravanja, ”Embodied Visual Meaning: Image Schemas in Film”, Projections: 
The Journal of Movies and Mind 6 (2012).
26 Marcus & Stoddard (2007), 303–330.
27 Hultkrantz (2014), 58.
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Ja, mycket, det tror jag. Det tror jag det gör för oss alla. (…)… 
och det är något som jag tänkt mer och mer på, den här otroliga 
bombarderingen av amerikansk film på vårt samhälle och på väst-
världen i stort, att det blir någon sorts indoktrinering nästan, vare 
sig man vill eller inte… av vissa ideal, av vissa historiebeskrivnin-
gar… det amerikanska sättet att tänka (…). Egentligen borde man 
ju se mindre amerikansk film och mer europeisk film. Jag tror att 
vi skulle må bra av det, en liten wake-up-call. Och det är ju ett jät-
teansvar man har som lärare, att försöka hitta andra bra filmer... 
(…) för det finns en underton och ett visst sätt att producera film 
som kan ge oss en del sanningar som man kanske inte bett om.28

Johan menar att förkunskaper eleverna har från spelfilm kan 
vara givande och säger

(…) det skapar ett historiemedvetande… ibland falskt, men ibland 
tycker jag att ett falskt historiemedvetande är bättre än inget his-
toriemedvetande alls, för då har du någonting att ta ställning till. 
Gick det här slaget till så som de beskriver det här? Spelfilm är 
lite av vår tids historiemåleri… Det är som med Hellqvists tavla… 
Men känner man inte till tavlan så har jag inget att diskutera sant 
eller falskt utifrån. Sen är det ju skolans roll att ta den här bilden 
vidare, att utmana bilden och sådär… Men finns det ingen bild där 
överhuvudtaget, då är det kört nästan…29

Johan problematiserar emellertid också sitt uttalande:

Det är svårare att sudda ut de bilder som elever har med sig från 
film. Det är många som exempelvis har sett filmen om Hitlers 
barn- och ungdomstid. Då får man ju diskutera den – men efter-
som så många sett den så blir det liksom ett slags facit, så var det! 
Och så kan nog jag också fungera ganska ofta. Människohjärnan 
är nog programmerad att tänka i bilder ganska ofta.30

Per uttrycker en annan infallsvinkel och säger: ”(…)ger man 
människor bilder så kommer det att uppfattas olika beroende 
på vad man själv har med sig sedan tidigare.”31 Svaren tyder 
på att Helena, Johan och Per i viss mån funderat runt samma 
problematik som filmhistoriker och historiebruksforskare van-
ligtvis operationaliserat i sina studier. 

De intervjuade lärarna ansåg att de hade god tillgång till 
teknik i form av elevdatorer och filmprojektorer vilket under-
lättar möjligheterna för att kunna visa film på ett smidigt sätt 

28 Ibid., 53.
29 Ibid., 54.
30 Ibid., 55.
31 Ibid., 64.
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i undervisningen. Studien visade emellertid att lärarna upp-
levde sig relativt ensamma i planeringsstadiet och att de i stor 
utsträckning var hänvisade till sig själva för att finna filmens 
meningsskapande betydelse i undervisningen. Det upplevdes 
sällan finnas utrymme för pedagogiska samtal kollegor emel-
lan där film kunde dryftas, något som kan hänga samman med 
en genomgripande upplevelse av tidsbrist i skolvardagen. Tid 
återkom frekvent som tema under intervjuerna. Lärarna upp-
levde att det fanns för lite tid för ämnet och till för- och efter-
arbeten samt ämnessammankomster.32 Trots medias inflytande 
i samhället i stort och trots att elevdatorer införts på sex av 
de åtta lärarnas skolor hävdades det under intervjuerna att de 
upplevde sig ha lite kunskaper om hur film kan användas på ett 
gynnsamt sätt i undervisningen. Det var enbart två informanter 
som berättade att de fått någon form av utbildning om film och 
media. De övriga uppgav att utbildning runt film saknats såväl 
i lärarutbildning som i fortbildningssatsningar på arbetsplat-
sen. Samma brist betonade för övrigt även amerikanska lärare 
i en undersökning av William Russel från 2007.33 

En annan iakttagelse i min studie är att de lärare med längst 
erfarenhet i yrket uppvisade en större säkerhet beträffande 
vad, hur och varför de använde film. De hade i regel utarbetat 
fungerande och genomtänkta strategier med tydliga syften och 
mål. De fångade enligt utsagorna gärna upp aktuella händel-
ser från samhället utanför skolans väggar och var inte rädda 
för att låta elevernas frågor styra in diskussionerna på andra 
spår än de hade planerat för lektionen. De lärare som hade 
färre år av yrkeserfarenhet förlitade sig mer på någon kollegas 
färdiga material eller läroboken.34 Iakttagelserna stämmer väl 
överens med det som framträder i aktuell forskning där studier 
visat att nyutbildade lärare tenderar vara mer läroboksstyrda 
än sina mer erfarna kollegor. Där framkommer även att ruti-

32 Ibid., 99.
33 William B. Russel, Using Film in the Social Studies (Maryland: University 
Press of America, 2007), vii.
34 Edmund Knutas, ”Bachtin som pedagog och didaktiker”, i Ämnesdidaktiska 
brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, red. Bengt 
Schüllerqvist, Margaretha Ullström och Sten-Olof Ullström (Karlstad: Karlstad 
University Press, 2009); Mikael Berg, Historielärares ämnesförståelse (Karlstad: 
Karlstad universitet, 2014), 37f; Hultkrantz (2014), 98f.
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nerade lärare över tid hunnit utveckla strategier för att fånga 
upp dagsaktuella händelser och planera undervisningen utifrån 
olika behov i elevgrupperna.35

En majoritet av informanterna var kritiska på ett eller an-
nat sätt till läroböckernas upplägg även om några också me-
nade att deras bok var bra och sa sig använda den relativt ofta. 
Informanterna använde boken som en form av stöd men for-
mulerade helst egna uppgifter. Film däremot framträder som 
ett mer arbetskrävande media eftersom lärarna både måste 
leta fram användbara filmer och sedan konstruera bearbet-
ningsmaterial och samla artiklar till elevkompendium. Trots 
det menade lärarna att den positiva vinsten gjorde att det var 
värt arbetet. Film framträder därför som ett viktigt men infor-
mellt pedagogiskt hjälpmedel som trots tidsbrist prioriteras av 
fri vilja. Vanligtvis framhöll lärarna att film var ett medel för 
att komma ifrån lärobokens mer traditionella upplägg i his-
torieämnet.36 Per resonerar exempelvis på följande sätt: ”Jag 
tycker att man rätt snabbt vill komma vidare och anser att man 
bör bredda till fler historieområden, än bara politisk historia.
(…) Hade jag helt hänvisat till läroboken hade det blivit för 
torftigt”.37 Vidare gav lärarna uttryck för att skolornas schema-
strukturer innebar att längre filmer i regel fick delas upp över 
flera lektionspass. Lärarna framhöll emellertid att de i stor om-
fattning visade korta klipp som involverades i undervisningen 
och därmed kunde rymmas inom lektionstiden. Möjligen kan 
det betyda att schemastrukturer går före pedagogiska behov i 
skolvardagen.

I de övergripande syftena som framträdde då lärarna be-
rättade om hur de rent konkret arbetade med film går det att 
utkristallisera fem större kategorier. I dessa blir filmmediet ett 
didaktiskt hjälpmedel för: faktaförmedling, flerperspektivism, 
empati och moral, källkritik och som intresseväckare. 

Hans som helst använder film för faktaförmedling sa: ”Jag 
försöker nog i huvudsak använda mig av film som återger en 
så korrekt bild av ett skeende som möjligt.”38 I denna kategori 
framhölls främst dokumentärfilm även om andra genrer kunde 

35 Hultkrantz (2014), 98f.
36 Ibid.
37 Ibid., 40.
38 Ibid., 58.
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ingå beroende på innehållet i undervisningen. Flertalet lärare 
ansåg dokumentärfilm som något självklart att använda i histo-
rieundervisningen med motiveringen att genren kunde berätta 
hur något var ur samma vinkel som läraren tänkt sig men då 
mer levande. Det framkom under intervjuerna att dokumentär-
filmerna valdes ut noga av lärarna. Eleverna inkluderades säl-
lan i denna värderingsfas utan för dem handlade det främst om 
att ta till sig filmens faktainformation. En slutsats som kan dras 
av detta är att eleverna möjligen riskerar att få en syn på gen-
ren som oproblematisk och trovärdig.39 En nackdel några av lä-
rarna kunde se med att använda äldre journalfilmer var att det 
kunde bidra till att eleverna upplevde den historiska perioden 
som något avlägset och frånkopplat nutiden. Iakttagelserna 
betyder att användning av film i undervisning på så vis även 
kan få motsatt effekt för den identifikation med historien som 
lärarna menade att film skulle stimulera till. I faktakategorin 
ses film i första hand som en sekundärkälla att jämföra med en 
lärobok. I historiebruket förmedlas ambitionen att se historien 
ur ett genetiskt och vetenskapligt perspektiv men dokumentär-
genren i sig problematiseras inte vidare. 

Några av lärarna framhöll att film kunde vara en framkom-
lig väg för flerperspektivism. Det innebar att lärarens syfte med 
film var att visa hur olika filmmakare presenterat samma his-
toriska period på olika sätt utifrån sina rumsliga och tidsenliga 
kontextperspektiv. I denna kategori arbetade lärarna aktivt 
med de olika former av historiebruk som framträdde i filmer-
nas genealogier. Syftet var att få eleverna till insikter om att 
människors olika perspektiv över tid kan bidra till att händel-
ser ur historien framställs på olika sätt. Här handlar det alltså 
om att skola in eleverna i att läsa mellan raderna angående 
bakomliggande budskap i det som presenteras. Filmen värderas 
då utifrån sitt tillkomstsammanhang vilket innebär att ”san-
ningen” kan framstå på skiftande sätt beroende på vad som 
väljs ut av historien och från vilket perspektiv den betraktas. I 
denna kategori kan man se att lärarna strävar efter att stimu-
lera elevernas historiemedvetande genom att se historien som 
något meningsfullt för dåtid såväl som för nutid och framtid. 
Här handlar det alltså om att studera och förstå olika former 

39 Ibid.
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av historiebruk. Lärarna tenderade på så sätt att i denna ka-
tegori se film som en form av primärkälla. Per uttryckte sig 
exempelvis på följande sätt:

Ja, det är två nyanser egentligen, dels är det att filmer skildrar en 
annan tid och vilken bild av den tiden ger man då? Men sen är det 
också filmer som ger en bild av sin egen tid, där man då kan se 
dem som tidsdokument. Hur kunde man gestalta händelsen som 
dagsaktuell just då?40

På frågan om han menade att en film om exempelvis 1700-talet 
som är gjord på 1960-talet då visar fram flera perspektiv av 
historien att studera, svarade han:

(---) Ja, det kan ju vara båda delar… dels så är det ju en bild av 
1700-talet… stämmer den med 1700-talsbilden i historisk forskn-
ing idag? Och dels kan den ju vara ett dokument om 1960-talet för 
filmens tillkomst. Och där man då kan resonera om man kunde ha 
gjort den här filmen om 1700-talet annorlunda idag, och hade det 
då varit förbättringar eller hade det funnits risk för försämringar? 
Har vi fått några förskjutningar i våra perspektiv som gjort att 
vi väljer bort eller väljer till och hade gjort filmen i någon annan 
riktning?41

Två av lärarna uppgav därutöver att syftet med spelfilm kunde 
vara att trigga elevernas historiska empati vilket sedan kunde 
utmynna i något som kan kallas en moralisk fostran. Främst 
använde lärarna i denna kategori spelfilmer om folkmord av 
olika slag. Historiebruket som implementerades undervis-
ningen var i detta fall moraliskt. Det bakomliggande syftet var 
förutom att stimulera till historisk empati att ge eleverna en 
djupare förståelse för demokratins och de mänskliga rättighe-
ternas betydelse. I denna kategori framträdde det att lärarna 
såg sanningsvärdet i filmerna som underordnad det filosofiska 
budskapet. Eftersom det i stor omfattning även handlade om 
hur vi människor bör leva våra liv går det också att se spår 
av ett existentiellt historiebruk i undervisningen. Här är det 
i första hand en genealogisk historieförståelse som bearbetas 
såväl genom filmerna som från läraren i den konkreta under-
visningen. Informanterna i denna kategori såg filmen som en 
form av sekundärkälla över hur något kan ha upplevts av indi-
viderna som var där. 

40 Ibid., 62.
41 Ibid.
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Några av lärarna kunde även använda spelfilmsgenren vid tra-
ditionella källkritiska metodstudier. I denna kategori handlade 
det genomgående om att låta eleverna studera fakta om den tid 
som presenterades i filmen och sedan värdera sanningshalten 
i innehållet. Läroboken och texter av annat slag blev i denna 
kategori ett slags facit att värdera filminnehållet mot. Filmen 
ses då som en form av sekundärkälla vars sanningshalt och tro-
värdighet bör granskas vetenskapligt. Här betraktas med an-
dra ord filmens genealogi utifrån en genetisk horisont samtidigt 
som ett vetenskapligt bruk av historien premieras. 

Film användes därutöver i syfte att ge eleverna inspiration 
då större projekt eller temaarbeten skulle genomföras. Filmen 
sågs då i första hand som något utöver den ordinarie undervis-
ningen även om syftet kunde vara att skapa intresse för histo-
rieperioden som stod på agendan. På så sätt användes filmen 
till viss del som en form av belöning med underhållningsvärdet 
i sig som ett av syftena. Ibland kunde film även användas som 
substitut för läraren då denne skulle ha betygs- eller kursupp-
följningssamtal eller då det fanns tid över i kursen. Det var 
i första hand spelfilmer som användes i denna kategori även 
om dokumentärfilm kunde förekomma. Filminnehållet bearbe-
tades endast i undantagsfall. Filmen ses alltså i denna kategori 
främst som en populärkulturell företeelse och som förmedlare 
av ett kommersiellt historiebruk.42

Andra bakomliggande syften som framträdde under inter-
vjuerna var att film även kunde användas som stöd för lässvaga 
elever. Hans sa:

(…)elever som har det lite kämpigt med att sitta och plöja böcker, 
de blir bara fler och fler för varje år. Så dels kan det här med att 
visa film för eleverna också vara att öppna upp det lite mer för 
dem… Ja, det går ju inte att komma ifrån, att om du har en natur-
vetarklass så kanske de… man kan liksom säga åt dem vad som 
helst så gör de det… De vet att belöningen finns där i slutänden. 
Men det kanske inte alltid är så på alla program i Sverige 2013… 
43

I utsagorna framträdde det att lärarnas undervisningsstrategier 
med film i regel innebar att eleverna först fick en introduce-
rande föreläsning antingen om den historiska bakgrunden för 

42 Ibid.
43 Ibid., 58.
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filmens innehåll eller om metoduppgiften. Därutöver lämnan-
des vanligen någon form av arbetsmaterial ut, detta kunde 
bestå av artiklar, frågeställningar eller instruktioner. Efter det 
att eleverna hade sett filmen eller filmklippet fick eleverna dis-
kutera filmen i större eller mindre konstellationer och sedan 
arbeta med skrivuppgifter, eller tvärt om. Lärarna examinerade 
eleverna på skiftande sätt, det kunde handla om insatser i klass-
rumsdiskussioner, analyserande skrivuppgifter, muntliga tenta-
mina eller metodövningar som lämnades in44 Samtliga lärare 
framhöll vikten av för- och efterarbete då film användes för att 
få eleverna att förstå att mediet innebar ett arbetsmoment. De 
beskrev också sina misslyckanden med film som direkt kopp-
lade till de tillfällen då detta inte skett. Vid de tillfällen då film 
visades som ett faktainslag i lärarens föreläsning bearbetades 
innehållet i regel i mindre omfattning. De filmer lärarna gärna 
använde och ville rekommendera andra pedagoger var:

Spelfilmer:

Land and Freedom (1995) Thirteen days (2000)

Charlie Wilson’s War (2007) Wag the Dog (1997) 

The Pianist (2002) The Boy in the Striped Pyjamas (2008) 

Hotel Rwanda (2004) Robin Hood (2010)

Pearl Harbor (2001) Emil I Lönneberga (1971)

O Brother, Where Art Thou? (2000) Livet är underbart (1997) 

Elizabeth (1998) Schindler’s List (1993)

De andras liv (2006) Letters from Iwo Jima (2006)

Maria Larssons eviga ögonblick, (2008) Hair (1979)

De sju samurajerna (1954) Rising Sun (1993) 

War Made Easy (2007) Dr. Straingelove (1964) 
(valdes av två informanter)

TV-serier:

Heimat (1984) Krigets unga hjärtan (2013)

Blackadder: Goodbyeee (1989)

Dokumentärfilm:

Taxi till den mörka sidan (2007) Svenska händelser (2012)

44 Ibid., 44–77 och 99–104.
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Filmlistan som lärarna genererade består främst av spelfilmer 
förutom en dokumentärfilm och tre TV-serier. Alla filmer ovan 
utom en – De sju samurajerna – är gjorda i västvärlden, lite 
mer än hälften i USA och resten i Europa. Tre produktioner 
har sitt ursprung i Sverige. Det är alltså främst ett västperspek-
tiv som är representerat i listan. Åldern på film verkar inte ha 
så stor betydelse i sammanhanget eftersom de valda filmerna 
spänner över en så stor tidsperiod som 1954–2014 och endast 
hälften är producerade under 2000-talet.45 Det kan därmed tol-
kas som att lärarna ser stor potential med spelfilm i undervis-
ningen trots att en majoritet av informanterna uttalar att de ser 
dokumentärfilm som en självklar genre att använda. Möjligen 
har det nya begreppet historiebruk som skrivits in i ämnespla-
nerna i och med Gy11 bidragit till att lärarna ser spelfilm som 
ett intressant hjälpmedel i ämnet. Lärarna uttalar sig visserli-
gen med större försiktighet om spelfilm i undersökningen men 
resultaten i urvalet ovan visar annorlunda. Kanske finns det 
fortfarande kvar en osynlig föreställning om att spelfilm kan 
ses som mindre seriöst men att begreppet historiebruk nu sti-
mulerat till förändrat synsätt. Det kan därför utifrån utsagorna 
konstateras att spelfilmer tenderar frammana en annan form 
av metodbearbetningar än vad läroboken i regel erbjuder. Dels 
kan uttryck för historieförståelse och historiebruk granskas 
och värderas och dels kan traditionella vetenskapliga källkri-
tiska metodövningar genomföras. 

Det framträder därutöver att en dominerande majoritet av 
filmerna handlar om krig och konflikter i någon form. Det kan 
ge en fingervisning om att det måhända vanligtvis är en manlig 
värld som prioriteras i filminnehållet. Det är enbart två filmer 
som uttalat i titeln fokuserar någon form av kvinnoporträtt. 
Möjligen kan genusframställningen bli snedvriden om filmer 
som till övervägande del framhåller handlingskraftiga män 
används utan eftertanke. Då kvinnor blir synliggjorda i filmer 
som handlar om krig och folkmord framställs de vanligtvis 
som offer.46 Samtidigt uttryckte lärarna i undersökningen att 

45 Hultkrantz (2014). 71ff.
46 I samband med att folkmordets offer kom mer i fokus introducerades 
kvinnor och barn i berättelserna istället för den manliga hjälten som gjorde 
motstånd, se Mikael Tossavainen, ”Hjältar, offer och lärdomar. Förintelsen 
i det israeliska historiemedvetandet”, i Historieforskning på nya vägar, red, 
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de via film ville behandla andra infallsvinklar på historien och 
komma ifrån lärobokens krig och politik. Möjligen kan alltså 
film i undervisning ibland tänkas förstärka det man vill komma 
ifrån. En annan iakttagelse är att det framträder en viss foku-
sering på pojkar genomgående i utsagorna. Film används till 
exempel vid vissa tillfällen för att ge stöd och stimulans till ut-
tråkade pojkar som kan ha svårt för att ta till sig texter. Likaså 
framhålls filminnehållet ibland som viktigt för att ge eleverna 
beredskap mot att dras med i extremism. Förmodligen riktar 
sig lärarnas ambitioner då främst till pojkar i riskzon. 

Sammanfattande reflektioner

I resultaten framträder flera svar på angelägna frågor som ti-
digare varit obesvarade inom det historiedidaktiska området. 
Det empiriska materialet visar för det första att film bereds en 
betydande plats i skolvardagen och att lärare upplever mediet 
som ett viktigt och livfullt historiedidaktiskt hjälpmedel i un-
dervisningen. Genom film kunde lärarna enligt utsagorna sti-
mulera elevernas identifikation med historien och på så sätt 
skapa intresse samtidigt som inslagen bidrog till variation. 

För det andra påvisar utsagorna att lärarna sammantaget 
såg fem övergripande syften med film i historieämnet: fakta-
förmedling, för flerperspektivism, som katalysator för empati 
och moral, som underlag för källkritiska uppgifter eller som 
intresseväckare med ett visst mått av underhållningsvärde. Film 
användes därutöver som stöd för lässvaga elever eller för att 
stimulera till en generell mediekompetens. Lärarna framhöll att 
för- och efterarbete runt film var avgörande för att undervis-
ningen skulle fungera. Trots det visades film ibland som relativt 
okommenterade inslag eller för att ersätta en frånvarande lä-
rare. Bland de intervjuade sågs film främst som en sekundär-
källa att jämföra med en lärobok även om några lärare också 
tycktes se film som ett historiskt dokument (primärkälla) eller 
både och. 

Blickar vi tillbaka på undersökningens samlade resultat så vi-
sar studien således att det främst är spelfilmen som är i centrum 
då lärarna uttrycker att de arbetar med varierade metodfrågor 

Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (Lund: Nordic Academic 
Press, 2006), 153.



175

runt filminnehållet. Spelfilmens genealogiska perspektiv ger då 
stimulans till reflektion, analys och värdering på ett djupare 
plan än läroboken tillåter. Några lärarna ser spelfilmen som en 
möjlighet att kunna arbeta systematiskt med såväl historiebruk 
som historisk empati eller utifrån traditionella vetenskapliga 
förhållningssätt i form av källkritik. Eleverna tränas på så sätt 
i att ”läsa mellan raderna” beträffande filmens historiebruk 
liksom i mediekompetens rent allmänt eftersom arbetssätten 
ger förståelse för att det som framträder alltid är en produkt 
av val och skildrat från en viss vinkel. Dokumentärfilm tycks 
uppfattas som mer oproblematisk beträffande trovärdighet 
i innehållet. Flera lärarna nämner dokumentärfilm som nå-
got självklart att använda och uttrycker att det är viktigt att 
granska faktafilmerna innan de visas men det verkar inte vara 
något eleverna involveras i. Synen som framträder är inte så 
konstig med tanke på att dokumentärgenren av tradition be-
traktas som mer vetenskaplig och sann än en spelfilm. Det går 
sammanfattningsvis att konstatera utifrån lärarnas berättelser 
om filmanvändningen att historiebruk av olika slag genomsy-
rar undervisningen utifrån såväl genetisk som genealogisk his-
torieförståelse. Spelfilm skapar en speciellt gynnsam grogrund 
för uppgifter med andra infallsvinklar på historien än de tra-
ditionella. De filmer som valdes ut av informanterna handlade 
i stor utsträckning om krig och konflikter utifrån ett tämligen 
manligt perspektiv. Detta kan innebära att film i historieunder-
visningen ibland kan motverka det informanterna säger att de 
vill komma ifrån i läroboken.

Trots tidsbrist prioriterade lärarna det extra arbete film i 
undervisning innebär, vilket signalerar att den rörliga bilden 
upplevs som ett relativt viktigt historiskt media.  Eftersom lä-
rarna inte enligt styrdokument måste använda film kan film 
ses som ett mer informellt läromedel som får stort utrymme i 
gymnasieskolans historieämne. 

Studien uppmärksammar dock flera behov. En majoritet av 
informanterna uttryckte exempelvis att de kände sig relativt 
osäkra över hur film bäst kan användas i undervisningen och 
att de var hänvisade att själva finna filmens mening och funk-
tion i en lärandeprocess. Tidsbrist samt avsaknaden av reella 
pedagogiska samtal kollegor emellan kan innebära att viktiga 
kunskaper någon lärare införskaffat inte kommer andra till del. 
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Lärarna efterlyste genomgående mer tid för ämnesfortbildning 
och mer tid för didaktiska samtal. Det betyder att kunskaper 
om filmmediets viktigaste möjligheter i historieundervisningen 
ännu inte kommit skolan till del fullt ut.

Förhoppningsvis kan studiens resultat ge eftertanke men 
också inspiration till såväl lärarutbildare som verksamma lä-
rare som vill arbeta med film i historieundervisningen. Om fil-
mens fulla potential ska komma till sin rätt i undervisningen 
bör emellertid området utforskas vidare. Resultaten visar att 
det finns flera angelägna områden som bör uppmärksammas 
för att filmens roll i skolan ska utvecklas. En angelägen forsk-
ningsfråga kan beröra hur budskap och normer om exempelvis 
genus, klass och etnicitet förmedlas utöver själva syftet med 
historieförmedlingen. Angeläget är också att utveckla fung-
erande strategier där spelfilm och inte minst dokumentärfilm 
kan bearbetas metodologiskt som primär- och/eller sekundär-
källa. Därutöver finns mycket kvar att utforska om hur lärares 
ambitioner med undervisning landar hos eleverna i realiteten. 
Ytterligare klargöranden kring filmens position som domine-
rande historieförmedlare i vår tid och den påverkan för sam-
tidsmänniskans historiemedvetande detta innebär är också ef-
tersträvansvärt. 
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Det räcker inte att bara visa en film: 
Historisk spelfilm i undervisningen 

Maria Deldén

När vi ser en historisk spelfilm blir vi genom den rörliga bil-
den och ljudet delaktiga i ett skeende från ett förflutet som 
trots att det är avlägset ändå kommer så nära. Filmen har en 
förmåga att skapa illusionen av att vi är där, att vi är delak-
tiga och känner empati med filmkaraktärerna.1 Många lärare 
använder just denna filmens förmåga att fånga elevernas in-
tresse och levandegöra historien. Men vad är det som histo-
riska spelfilmer kan bidra med i undervisningen?  Filmerna är 
ju trots allt gjorda med andra intentioner än att fungera som 
läromedel. Gestaltandet av historia i en spelfilm skiljer sig från 
exempelvis en vetenskaplig framställning, bland annat genom 
att historiska spelfilmer sällan tar upp detaljer och alternativa 
perspektiv på historiska händelser. Det tas inte heller samma 
hänsyn till osäkerhet i tolkningar som inom vetenskaplig forsk-
ning. Dessutom koncentreras handlingen på ett fåtal personer 
i en spelfilm medan historievetenskapliga arbeten kan rymma 
många fler aktörer. Den historiska spelfilmen är ofta vinklad 
utifrån ett speciellt perspektiv och den tar i regel moralisk ställ-
ning i förhållande till den historiska händelse som skildras.2 
Att spelfilmer görs i kommersiellt syfte för att nå ut till en bred 
publik påverkar naturligtvis också deras utformning.3

1 Margrethe Bruun Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the 
Spectator of Fiction Film (Oslo: Universitetet i Oslo, 2008); Tomas Axelson, 
Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra (Stockholm: 
Liber, 2014).
2 Ulf Zander, ”Det förflutna på vita duken: Film som historieförmedlare”, 
i Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran 
Karlsson och Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2004), 133–134.
3 Robert Brent Toplin, History by Hollywood (Urbana: University of Illinois 
Press, 2009), 11–13.
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Med detta i åtanke kan frågor ställas om elevers reception av 
de spelfilmer som de får ta del av i sin historieundervisning. 
När filmreception studeras ligger fokus på hur åskådare skapar 
mening och förståelse utifrån filmupplevelser.4 I detta kapitel 
presenteras min licentiatavhandling från 2014, Historien som 
fiktion, en studie som undersöker elevers erfarande av spel-
film med syftet att beskriva och tolka tankar och känslor som 
gymnasieelever uttrycker om upplevelsen av historisk spelfilm 
i historieunder visningen. Licentiatavhandlingen syftar även till 
att belysa vilken betydelse den historiska spelfilmen kan ha för 
elevernas förståelse och tolkning av historia.5 Ett synliggörande 
av elevernas erfarande av historisk spelfilm kan bidra till ökad 
förståelse för dessa filmers roll för elevernas lärande i historie-
undervisningen.

Tidigare forskning

Det finns mycket lite forskning kring elevers reception av his-
torisk spelfilm trots att spelfilm faktiskt används i undervis-
ningen.6 Historien som fiktion är ett bidrag till detta relativt 
outforskade område inom historiedidaktiken.  Ytterligare en 
svensk studie är Steven Dahls Folkmord som film (2013), en 
analys av elevers historiemedvetande utifrån deras reception 
av den historiska spelfilmen Hotel Rwanda. Dahl undersöker 
elevers historiebruk för att därigenom belysa de meningsska-
pande processer som äger rum vid en filmupplevelse och som 
kan vara ett uttryck för ett historiemedvetande hos eleverna.7 
Hans studie ger kunskap om elevers reception och visar på 
spännvidden i hur elever förstår och tolkar det förflutna utifrån 
en historisk spelfilm.

Utanför Sverige har en del studier om elevers reception av 
historisk spelfilm genomförts, bland annat i USA och Canada. 

4 Tomas Axelson, Film och mening: en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik 
och existentiella frågor (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008).
5 Maria Deldén, Historien som fiktion: gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
6 För lärares syn på film i undervisningen se exempelvis Catharina Hultkrantz, 
Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i histo-
rieämnet på gymnasiet (Umeå: Umeå universitet, 2014).
7 Steven Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda 
- en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 2013).
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I dessa studier görs en koppling mellan historisk spelfilm och 
historiskt tänkande, och de behandlar såväl förtjänster som 
fallgropar när historisk spelfilm används som pedagogiskt red-
skap. Bland annat visar Jeremy D. Stoddard och Alan S. Marcus 
att spelfilmen kan ge ytterligare dimensioner till historieämnet 
och till historisk förståelse, utöver vad en mer traditionell his-
torieundervisning vanligen kan åstadkomma. Det handlar om 
att spelfilmen, om den används på ett medvetet och ansvarsfullt 
sätt av läraren, kan underlätta för eleverna att förstå olika per-
spektiv i det förflutna. Den kan dessutom stimulera eleverna till 
ett mer eftertänksamt förhållningssätt till historiska händelser.8 
Men en historisk spelfilm kan också, genom sitt starka visu-
ella och emotionella sätt att presentera en historisk händelse, 
få eleverna att missa relevant kunskap om den aktuella tiden. 
Eftersom det i historisk spelfilm finns en spänning mellan fö-
reställning och autenticitet, kan eleverna dras till att uppleva 
filmen som sann utan att reflektera över historiska belägg, vilka 
kan vara både komplicerade och motsägelsefulla. Elevernas 
bild av historien kan på så sätt bli förenklad.9 

Med detta sagt går vi över till att fokusera på vad som 
utmärker den genomförda studien i licentiatavhandlingen 
Historien som fiktion. 

Teoretiska utgångspunkter

För att fånga vad elever tänker och känner när de upplever 
en spelfilm fann jag att en fenomenologisk ansats var lämp-
lig för min studie. I fenomenologisk forskning undersöks hur 
människor upplever och erfar sin värld. När människor erfar 
någonting i sin livsvärld kan det som erfars beskrivas som ett 

8 Jeremy D. Stoddard, ”Attempting to Understand the Lives of Others: Film as 
a Tool for Developing Historical Empathy”, i Celluloid Blackboard: Teaching 
History with Film, red Alan S. Marcus (Greenwich, CT: IAP-Information Age 
Publishing, 2007), 187–214; Jeremy D. Stoddard, ”Film as a ’thoughtful’ me-
dium for teaching history”, Learning, Media and Technology 37:3 (2012): 
271–88; Alan S. Marcus och Thomas H. Levine, ”Exploring the Past with 
Feature Film”, i Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, red Alan S. 
Marcus (Greenwich, CT: IAP-Information Age Publishing, 2007), 1–13.
9 Scott Alan Metzger, ”The Borders of Historical Empathy: Students Encounter 
the Holocaust through Film”, The Journal of Social Studies Research 36:4 
(2012): 405.
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fenomen. Fenomenet rymmer både objektet och hur det erfars. 
Vi kan föreställa oss en skola. Utifrån en fenomenologisk syn-
vinkel är skolan intressant som fenomen, det vill säga hur den 
framträder för olika människor. Det kan se olika ut för olika 
individer eftersom våra livsvärldar skiljer sig åt. För att få reda 
på hur saker och ting är behöver man vända sig till dem som er-
far just det fenomen man är intresserad av.10 I min studie var jag 
intresserad av att ta reda på hur eleverna som ingick i studien 
upplevde de filmer de såg. Jag ville också veta hur de upplevde 
historien genom filmerna, så jag vände mig till dem för att få 
reda på det.

Studien genomfördes inom ramen för historieundervisning 
och den historiedidaktiska teorin är central. Jag använde mig 
bland annat av begreppet historisk empati. Kortfattat hand-
lar historisk empati om att kunna se, erkänna och förstå olika 
perspektiv i det förflutna. När vi försöker förstå en historisk 
tid eller en händelse utifrån historisk empati handlar det alltså 
om att kunna sätta sig in i de historiska personernas position 
och förstå deras handlande utifrån deras historiska kontext.11 
Historiedidaktikerna Keith Barton och Linda Levstik menar att 
historisk empati även rymmer en empatisk dimension vilken de 
benämner ”empathy as caring” eller empati som omtanke. Det 
handlar således både om att ha omtanke för människor i det 
förflutna och att kunna se på det förflutna med ett intellektuellt 
förhållningssätt. I nära anslutning till historisk empati finns en 

10 För en beskrivning av hur fenomenologin kan fungera som en ansats i 
pedagogisk forskning se bland andra: Jan Bengtsson, ”With the Lifeworld 
as Ground: A Research Approach for Empirical Research in Education: The 
Gothenburg Tradition”, The Indo-Pacific Journal of Phenomenology 13 
(2013): 1–18; Jan Bengtsson, ”En livsvärldsansats för pedagogisk forskning”, i 
Med livsvärlden som grund, red Jan Bengtsson (Lund: Studentlitteratur, 1999), 
9–49; Inger Berndtsson m.fl., ”Issues about Thinking Phenomenologically 
while Doing Phenomenology”, Journal of Phenomenological Psychology 38 
(2007): 256–77.
11 Peter Seixas, ”Conceptualizing the Growth of Historical Understanding”, i 
Handbook of Education and Human Development: New Models of Learning, 
Teaching, and Schooling, red David R. Olson och Nancy Torrance (Oxford: 
UK: Blackwell, 1996), 776–778; Keith C. Barton och Linda S. Levstik, 
Teaching history for the common good (New Jersey: L. Erlbaum Associates, 
2004), 208–209; Jukka Rantala, ”Assessing historical empathy through simu-
lation – How do Finnish teacher students achieve contextual historical empa-
thy?”, Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 1 
(2011): 60.
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etisk dimension och jag har även tittat på hur elevers moraliska 
uppfattningar av de historiska spelfilmernas innehåll kommer 
till uttryck.12 

Slutligen använde jag även begreppet empati från filmre-
ceptionsforskning för att synliggöra elevers erfarande av sina 
filmupplevelser. Att känna empati handlar om förmågan till 
inlevelse i andra människors tankar och känslor och denna 
empati skiljer sig därmed från historisk empati som mer hand-
lar om förmågan att förstå olika människors perspektiv i det 
förflutna utifrån den historiska kontexten. Den norska film-
vetaren Margrethe Bruun Vaage menar att känslan av empati 
vid en filmupplevelse fyller olika funktioner. Empatin hjälper 
åskådaren att fylla ut luckor i filmens handling så att hen kan 
förstå karaktärerna och deras handlande. Empatin möjliggör 
även för åskådaren att ha förväntningar på vad som ska hända. 
Slutligen hjälper empatin till att belysa viktiga filmepisoder vil-
ket underlättar tolkningen av filmen.13 

Metod

För att få kunskap om elevers tankar och känslor utifrån spel-
film i historieundervisningen var det lämpligt att genomföra 
intervjuer med eleverna om de filmer som de sett. Studien ge-
nomfördes i två olika skolor i en mellanstor svensk stad. Jag 
följde tre klasser där lärarna använde spelfilm som en del i 
undervisningen.  I Gymnasieskola 1 observerade jag två klas-
ser där eleverna arbetade med ett bok- och filmprojekt. Syftet 
med projektet var att eleverna med utgångspunkt i någon his-
torisk händelse eller person skulle jämföra hur det valda ämnet 
skildrats i spelfilm, i skönlitteratur och i mer faktabetonade 
historiska framställningar. Utifrån det valda temat bestämde 
eleverna efter lärarens godkännande själva vilka böcker och 
filmer de skulle arbeta med. De sju elever som deltog i enskilda 
intervjuer hade sett filmerna Vredens druvor (1940), Ådalen 
31 (1969), Titanic (1997), Hotel Rwanda (2004), Brokeback 
Mountain (2005), München (2005) och Letters from Iwo Jima 

12 Peter Seixas och Tom Morton, The Big Six: Historical Thinking Concepts 
(Toronto: Nelson Education, 2013), 184.
13 Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of 
Fiction Film, 66.
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(2006). Eleverna såg de valda filmerna hemma och intervjuerna 
genomfördes i nära anslutning till detta. 

I Gymnasieskola 2 arbetade klassen med världskrigsepoken 
och som en del av det momentet ingick att se Schindler’s List 
(1993). De fem elever som intervjuades hade alltså sett samma 
film under lektionstid. Precis som i Gymnasieskola 1 intervjua-
des eleverna individuellt och i nära anslutning till filmvisningen. 

Intervjuerna genomfördes, transkriberades och analysera-
des utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Genom ana-
lysen började teman växa fram ur materialet. Dessa teman 
tolkades sedan med hjälp av de teorier som nämnts ovan och 
tidigare forskning. 

Elevernas erfarande av spelfilm i historieundervisningen

Eleverna som deltog i studien har en varierande inställning både 
till historieämnet och till spelfilm som undervisningsmaterial. 
Mattias exempelvis menar att historia är ett mycket intressant 
och viktigt ämne medan Jesper tycker att det kan vara lång-
tråkigt. Isabel är positiv till film i undervisningen och menar 
att en film kan ge en bättre bild av historien och göra den mer 
intressant. Lisa är mer tveksam till film som läromedel eftersom 
det inte går att veta vilka källor filmmakarna använt sig av. I 
samtalen med eleverna kunde jag ta del av många intressanta 
berättelser om filmerna, om historien och om historieämnet. 
Nedan presenteras några av de viktigaste resultaten.

Samspel mellan tankar och känslor

Inte oväntat berättar eleverna om många och starka känslor 
i erfarandet av de filmer de sett. Spelfilmerna är realistiska 
skildringar och berör komplicerade och våldsamma delar av 
vårt förflutna, exempelvis förintelsen, inbördeskriget i Rwanda 
och konflikten mellan Israel och Palestina. Det är vanligt att 
historiska spelfilmer görs just utifrån starka konflikter efter-
som konflikterna kan ges en dramaturgi som lämpar sig för 
spelfilmens berättarspråk. Bland annat berör Nicklas, som sett 
Schindler’s List, detta när han förklarar att han har ett stort 
intresse för andra världskriget och kommer på att det kanske 
har att göra med att det ofta framställs utifrån dikotomin ”de 
goda och de onda”, precis som på film. 
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De starka känslor som filmerna väcker hänger samman med 
elevernas tankar. Det är som att tankar och känslor blir 
sekvenser där ett samspel mellan tankar och känslor leder fram 
till en upplevelse av förståelse. Detta märks i flera av elevernas 
berättelser och i Sofies utsaga nedan är detta samspel tydligt. 
Hon tyckte mycket om filmen Brokeback Mountain, som var 
den film hon valt att jobba med:

Intervjuaren: Vad var det som gjorde att du tyckte om den?

Sofie: Det var alla känslor och sånt ändå. Jag tycker om sånt, när 
det visar… man känner igen sig i att, ja, man kan gilla nån sådär 
mycket… Att man inte riktigt kan göra det rätta, att dom skulle 
stanna hos sina fruar till exempel. Det skulle kanske vara det rätta 
enligt samhället. Men jag tyckte att det visar hur stark kärlek kan 
vara även fast den kanske inte är mellan man och kvinna. Den 
visar mycket tycker jag.

Intervjuaren: Tycker du att det ska finnas mycket känslor med i 
en film…

Sofie: Ja det tycker jag

Intervjuaren: …för att det ska vara en bra film?

Sofie: Jag tycker att dom är bäst då. Det behöver inte alltid vara 
glatt heller. Jag tycker om när det är lite sorgligt och så. Det ger en 
mer att tänka på känns det som…

Intervjuaren: Ja, hur då?

Sofie: Ja, vet inte…det går mer in i huvudet och sätter igång tankar 
som man kan känna igen sig i vissa saker…

Intervjuaren: Ja, och hur känns det då? När du känner igen dig…

Sofie: Då blir man väldigt ledsen för deras sak. Alltså, man lever 
sig in i det, alltså hur dom tänker och så då…försöker förstå…jag 
vet inte… 14

I intervjun med Sofie märker jag en rörelse mellan tanke och 
känsla som visar att dessa hänger samman. Sofie börjar i käns-
lan av att känna igen sig i karaktärerna. Denna känsla blir som 
en länk mellan hennes egna känslor och karaktärernas känslor 
vilket leder till tankar om vad som är rätt och fel både ur indi-
videns och ur samhällets synvinkel. Dessa tankar leder henne 
vidare till känslor av inlevelse vilket sedan mynnar ut i en för-
ståelse för hur utsatt man kan vara som individ i ett samhälle 

14 Sofie, 121017, 14.
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som inte accepterar homosexualitet. Även hos de andra elev-
erna är det tydligt att tankar och känslor interagerar och flätas 
in i varandra. 

Detta samspel kan förstås i skenet av elevernas kroppsliga 
erfarande av spelfilmerna, vilket också framträder i deras utsa-
gor. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är inte kropp och tanke 
åtskilda utan de sammanvävs i en helhet. Maurice Merleau-
Ponty menar att subjektet är den egna levda kroppen. Det bety-
der att när vi erfar någonting så gör vi det genom våra kroppar 
och att det inte går att skilja på kropp och subjekt.15 Vi är våra 
kroppar. När upplevelsen av en spelfilm förkroppsligas har det 
betydelse för hur denna upplevelse sedan stannar kvar hos oss 
och kanske blir en del av hur vi agerar i och förstår vår värld. 

I elevernas utsagor framträder hur viktigt det kroppsliga 
erfarandet är för deras förståelse av filmerna, och i förläng-
ningen av historien. De lyfter fram att audiovisualiseringen är 
mycket betydelsefull för förståelsen av historien. Bland annat 
förklarar Martin, som sett Letters from Iwo Jima, hur han för-
stod att det faktiskt var människor av kött och blod som fick 
utstå krigets grymheter och inte bara en anonym mängd sol-
dater omnämnda i en faktabok. Genom visualiseringen av de 
historiska händelserna berördes Martin känslomässigt och ge-
nom det kroppsliga erfarandet förstod han något som han inte 
förstått tidigare. Detta starka förkroppsligande av ett i första 
hand känslomässigt engagemang som filmerna väcker leder oss 
över till nästa tema, empati.

Empati

Empati kan beskrivas som människors förmåga att leva sig in i 
andra människor, både tanke- och känslomässigt.16 I erfarandet 
av filmerna lever sig eleverna in i filmkaraktärernas tankar och 
känslor och eleverna beskriver det som att de lär känna perso-
nerna i filmerna. I intervjun med Nicklas säger han bland annat 
att ”det blir ju som om en person skulle prata med mig, bara 
helt vanligt. Jag vet inte hur jag ska förklara det…”17 Jessica be-

15 Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomeno-
logi (Göteborg, 2001), 75.
16 Vaage, Seeing is Feeling. The Function of Empathy for the Spectator of 
Fiction Film, 66–74.
17 Nicklas, 130228, 13.
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skriver hur hon levde sig in i slutet av Schindler’s List så att hon 
kände det som att hon var delaktig i det som utspelade sig på 
filmen. Hon ville vara där och krama om Oskar Schindler och 
hon säger: ”Det var som att jag kunde föreställa mig att han 
gjort nånting så fint för mig. Fast även om jag inte riktigt de-
lade det så. Det var jätteskumt.”18 Jesper som valde att se Hotel 
Rwanda beskriver hur han fick en större förståelse för hur kon-
flikten i Rwanda påverkade enskilda människor genom att leva 
sig in i huvudpersonen Pauls känslor. Han berättar om en scen 
ur filmen där Paul är ute och kör för att uträtta ett ärende och 
hur Paul upptäcker att han kör över lik som ligger längs hela 
vägen. Han lyckas ta sig tillbaka till hotellet som han förestår 
men väl där bryter han ihop. Just i denna scen förstår Jesper det 
ohyggliga i inbördeskriget. Genom Pauls känslor.

Den empati som eleverna ger uttryck för verkar fylla olika 
funktion för dem och den tar sig också olika uttryck. Den kan 
vara mer kroppslig där eleverna genom sitt känslomässiga en-
gagemang i filmkaraktärerna och deras öden vill gripa in i fil-
mens handling rent fysiskt för att exempelvis försvara någon 
som blir orättvist behandlad. Empatin hjälper eleverna att lätt-
are förstå karaktärerna i filmen och deras handlande. Empatin 
kan också vara mer kognitiv. Den hjälper eleverna att reflek-
tera kring karaktärerna vilket leder till en djupare förståelse 
om mer allmänmänskliga aspekter. Ett exempel på det är när 
Martin resonerar kring krigets cynism och människors utsatt-
het utifrån filmen Letters from Iwo Jima. 

Filmernas berättarspråk kan styra elevernas empatiska in-
levelse. Ett exempel på det är när Mattias som sett Ådalen 31 
berättar om att han känner empati med filmens huvudkarak-
tär pappersarbetare Harald Andersson och hans familj. Han är 
medveten om att det är så eftersom regissören valt att skildra 
händelserna i Ådalen 1931 utifrån deras perspektiv. 

Historisk empati

Den empati som eleverna ger uttryck för och som beskrivits 
ovan ska inte förväxlas med det som benämns historisk empati. 
Däremot finns det intressanta beröringspunkter och frågan är 
om förmågan att känna empati med filmkaraktärerna kan leda 

18 Jessica, 130228, 2.
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till historisk empati. Eller är det så att empatisk inlevelse i fik-
tiva berättelser försvårar för eleverna att förhålla sig historie-
empatiskt till det förflutna? 

I teoretisk mening handlar historisk empati om att kunna se 
på det förflutna utifrån det förflutnas egna premisser. Man be-
höver kunna kontextualisera och för det krävs en del kunskap 
om den tid i vilken en film utspelar sig. I elevernas utsagor finns 
exempel på hur de resonerar både utifrån ett empatiskt förhåll-
ningssätt och ett mer analytiskt historieempatiskt perspektiv. 
Martin som sett Iwo Jima får exemplifiera denna balansgång.  
I det Martin berättar träder olika perspektiv fram. Dels finns 
starka inslag av det Barton och Levstik benämner empati som 
omtanke,19 dels visar Martin på historisk empati genom att 
på en kognitiv nivå resonera kring de historiska händelserna 
utifrån hur de framställs i filmen. Martin resonerar kring ja-
panernas kultur av heder och ära och sätter deras krigsmoral 
i relation till deras kultur och tradition, på samma sätt som 
han resonerar kring amerikanernas. Trots att han har svårt att 
förstå hur man kan beordra någon annan att begå självmord 
så försöker han ändå göra det utifrån den historiska kontexten 
och han tar hjälp av kunskap han har sedan tidigare. Martin 
funderar också kring hur olika människor i det förflutna kunde 
tänka på olika sätt eftersom de tillhörde olika samhällsklasser 
och olika kulturer. Det märks att Martin försöker se att andra 
människors värderingar och förhållningssätt kan skilja sig från 
hans egna och att det kan finnas olika förklaringar till varför 
det är så. Han kan förhålla sig till att andra människor i histo-
risk tid var annorlunda, han försöker se att deras olikhet inte 
berodde på att de var dumma eller korkade utan att de delade 
en annan epoks normalitet som gjorde att det fanns en logik 
i deras handlande. Han kan också se att deras handlande var 
kopplat till den historiska kontexten, exempelvis att de befann 
sig i krig, och att människorna i det förflutna inte agerade på 
ett och samma sätt utan att de, likaväl som vi idag, hade skilda 
perspektiv i synen på sin samtid. Jag kan likväl se en spänning 
i Martins resonemang som finns i symbiosen mellan tanke och 
känsla. I empatin med huvudkaraktären Saigos utsatthet och 
brist på makt över sitt liv pendlar han mellan att ibland gene-

19 Barton och Levstik, Teaching history for the common good, 228.
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ralisera och nedvärdera den japanska kulturen, för att i nästa 
stund visa på komplexiteten i det förflutna. 

Det Barton och Levstik benämner empati som omtanke 
finns i Martins förståelse av det förflutna som en del i den em-
pati som filmen väcker hos honom. Jag delar deras uppfattning 
att den empatiska dimensionen är en viktig del i elevers förstå-
else av det förflutna. Det som emellertid också är av vikt när 
spelfilm används för att gestalta det förflutna är en medveten-
het om att den spontana empati som filmerna väcker hos elev-
erna ibland kan grumla möjligheterna till historisk empati. Om 
eleverna känner starkt med en filmkaraktärs handlande kan det 
färga den mer objektiva förståelsen för ett historiskt skeende.20 

Detta resultat pekar på ett didaktiskt dilemma när spelfilm an-
vänds för att utveckla elevernas historiska förståelse. 

Ytterligare ett resultat från studien har med upplevelsen av 
antipati att göra. Eleverna uttrycker stark antipati mot vissa 
filmkaraktärer och oförståelse inför flera av de händelser som 
utspelar sig i filmerna. Det är som att dessa starka negativa 
känslor gentemot förövarna får eleverna att stanna vid enkla 
förklaringar till komplicerade skeenden, som att människor 
var galna eller dumma i huvudet.21 Det kan vara så att känslan 
av empati förstärks genom att det som ger upphov till empati 
kontrasteras av starka antiempatiska inslag. Eftersom spelfil-
mer ofta styr åskådaren att lära känna och känna sig nära en 
viss karaktär eller ett kollektiv av karaktärer tolkar åskådaren 
det som händer i filmen utifrån dessa karaktärers perspektiv.22 
Då kan andra perspektiv eller förklaringar få stryka på foten.

Moralisk värdering

De filmer som eleverna i studien erfarit tar på olika sätt mo-
ralisk ställning. Det kan handla om ett ställningstagande för 
den enskilda människans hjältemod i kampen mot ondska 
som i Schindler’s List eller Hotel Rwanda. Det kan röra sig 

20 Carl Plantinga, ”“I Followed the Rules, and They All Loved You More”: 
Moral Judgment and Attitudes toward Fictional Characters in Film”, Midwest 
Studies In Philosophy 34:1 (2010): 47.
21 Se följande studier för liknande resultat: Metzger, ”The Borders of Historical 
Empathy: Students Encounter the Holocaust through Film”; Dahl, Folkmord 
som film.
22 Plantinga, ” ‘I Followed the Rules, and They All Loved You More’ ”, 36.
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om ett ställningstagande för den exploaterade människan som 
i Vredens druvor eller Ådalen 31. Filmernas moraliska position 
delas av eleverna och det kan vara så att när filmens moraliska 
hållning överensstämmer med elevernas egen, så kan det bidra 
till känslan av att filmen är historiskt trovärdig.23 De moraliska 
funderingar som eleverna delade med sig av under intervjuerna 
säger något om deras egen livsvärld. Eleverna visar på en moral-
uppfattning som handlar om att människor bör hjälpa andra, 
våga ta ställning mot orättvisor och för mänskliga rättigheter. 
Människor bör våga stå för sina misstag, de bör vara ärliga 
och de bör engagera sig för att förbättra villkoren för sin familj 
och även för andra utanför familjen. De moraliska ställnings-
tagandena är framför allt förankrade i en allmän bedömning 
av mänskligt handlande och i filmernas narrativ, däremot inte 
i lika stor utsträckning kopplade till den historiska kontexten. 
Ett exempel på att eleverna ändå ibland kunde kontextualisera 
sina tankar och känslor är när Vera resonerar kring behand-
lingen av judarna i arbetslägret utanför Krakow (Schindler’s 
List). Hon lämnar filmens narrativ och även en allmänn upp-
fattning om ondska när hon letar sig tillbaka till den historiska 
kontexten och resonerar utifrån tanken om avhumanisering. 
Vera tolkar det som att man successivt slutade betrakta judarna 
som människor och därmed kunde man behandla dem som en 
sorts arbetsredskap. Detta ger de grymma övergreppen en form 
av samtidskontext. 

Ett didaktiskt dilemma - avslutande sammanfattning

Att använda spelfilm i historieundervisningen kan öppna upp 
för dimensioner i lärandet som kan vara svåra att uppnå ge-
nom andra medier och detta tack vare filmens speciella sätt att 
berätta.24 En dimension som framträder i min studie handlar 

23 Peter Seixas, ”Popular Film and Young People’s Understanding of the 
History of Native American-White Relations.”, The History Teacher 26:3 
1993: 351–70.
24 Alan S. Marcus, Celluloid Blackboard: Teaching History with Film, 
Contemporary research in education (Greenwich, CT: IAP-Information Age 
Publishing, 2007); Steven Dahl, ”Folkmord som fiktion: Om filmens potential 
att kvalificera elevers historiemedvetande”, i Historia på väg mot framtiden: 
historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle, red Per Eliasson m.fl. 
(Lund: Lunds universitet, 2010).
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om de historiska livsvärldarna. De historiska livsvärldarna kan 
förstås som filmkaraktärernas livsvärldar som de framträder i 
filmerna.25 Utifrån ett livsvärlds perspektiv kan vi tänka oss att 
eleverna, med den förförståelse de bär med sig, får tillträde till 
filmernas historiska livsvärldar. I det möte som uppstår vidgas 
elevernas horisonter mot de historiska livsvärldar som gestaltas 
i filmerna. Eleverna upplever att de förstår något och deras ho-
risonter vidgas. Erfarandet blir en del av elevernas livsvärldar 
här och nu. I detta möte är samspelet mellan tankar och käns-
lor betydelsefullt för hur det som erfars förstås och tolkas. En 
av eleverna i studien säger: ”Jag förstår, och då lär jag mig”. 
Filmerna bidrar till att denna känsla av förståelse uppstår. 

I kursplanen för historia på gymnasiet står det att 
”Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor 
ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.”26 Frågan är 
då om den förståelse eleverna erfar utifrån filmernas historiska 
livsvärldar också ger insikt om den aktuella tidens villkor och 
värderingar. Det kan finnas en risk att historiska spelfilmer dels 
förenklar det historiska skeendet, dels styr åskådarens empati 
så att förståelsen för historien blir vinklad. Detta kan beskrivas 
som ett didaktiskt dilemma. 

Studien Historien som fiktion visar att den historiska spelfil-
men som läromedel är komplex och till delar problematisk. Det 
krävs medvetenhet från lärarens sida om vad en film kan väcka 
för tankar och känslor hos eleverna. Utifrån denna medveten-
het behövs kunskap om hur filmernas potential kan nyttjas för 
historisk förståelse. Ett viktigt didaktiskt arbete är att medve-
tandegöra eleverna om skillnaden mellan deras egen spontana, 
mer naiva empati för filmkaraktärerna och historisk empati. En 
förståelse för denna skillnad kan hjälpa dem att kunna koppla 
olika filmkaraktärers handlande till den historiska kontexten. 
Detta kan vara en väg att träna eleverna i att vidga sina histo-
riska perspektiv och skapa utrymme för ett eftertänksamt his-
toriskt förhållningssätt. 

25 För en beskrivning av begreppet historisk livsvärld se: Monika Vinterek, 
”Fakta och fiktion i historieundervisningen”, Tidskrift för lärarutbildning och 
forskning 7, 4 (2000): 11–26.
26 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, 66.
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Det är av värde att lärare som använder historisk spelfilm i sin 
undervisning bidrar till att eleverna utvecklar historiefilmslitte-
racitet.27 Med det menas att den historiska spelfilmen kan fung-
era som ett redskap att utveckla elevers förståelse för historia 
utifrån en kritisk ståndpunkt. Men då behöver läraren ha sin 
utgångspunkt i elevers förförståelse av spelfilm. Hen behöver 
också ha kunskap om film produktionen för den aktuella fil-
men, om den historiska kontexten och om hur filmproduktion 
i allmänhet kan påverka historisk förståelse. Det räcker inte att 
bara visa en film.
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Att tänka historiskt med hjälp 
av bilder: En receptionsstudie av 
gymnasieelevers sätt att tolka bilder

Ulrika Gill (tidigare Boström)

Att använda bilder i undervisning har intresseväckande för-
tjänster men även svårigheter. I historieundervisningen är bil-
der tacksamma att inkorporera inte minst som exempel på 
hur propaganda kan diskuteras källkritiskt.1 Bildexempel blir 
extra tydliga eftersom deras subjektiva beskaffenhet talar till 
våra känslor och de ofta är behängda med tydliga tendensiösa 
drag. Det var just subjektiviteten och de tendentiösa dragen 
jag ville diskutera i min studie. Syftet var att se på vilket sätt 
bilder sätter igång tankar och om dessa tankar skulle kunna 
ses som en kunskapskälla, trots sin subjektivitet. Detta utmyn-
nade i en undersökning baserad på sex olika samtal med gym-
nasieelever kring deras tankar om bilder och deras förmåga 
att förmedla historisk kunskap.2 En grundläggande fråga var 
om man med hjälp av bilder kan levandegöra kärnan i histo-
rieundervisningen, det metareflekterande om vad det innebär 

1 En rad svenska artiklar och texter diskuterar bilder som källor. Här skall 
nämnas några som jag tagit del av: Lena Liepe, ”Konst som historiskt käll-
material? Om bildens epistemologi”, i Mer än tusen ord. Bilden och de his-
toriska vetenskaperna, red. Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander 
(Lund: Nordic Academic Press, 2001); Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf 
Zander, ”Bilden som källa”, i Mer än tusen ord. Bilden och de historiska veten-
skaperna, red. Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander (Lund: Nordic 
Academic Press, 2001); Max Liljefors, ”Förflutenhetens bilder”, i Historien är 
nu: en introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf 
Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009); Eva Blomberg, ”Sätt att se”, Historisk 
tidskrift 2 (2005): 262–273. Reine Rydén, ”Hur skall vi använda bilder? Ett 
bidrag till diskussionen om bilder som historiskt källmaterial”, Historisk tid-
skrift 3 (2006): 490–500.
2 Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En recep-
tionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i 
historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
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att ha historisk kunskap eller historiemedvetande. Hur elever 
förstår historia som en konstruktion anses vara av vikt för ut-
vecklingen av historielärandet.3 Jag försökte genom att citera en 
av de intervjuade eleverna att fånga receptionsstudiens kärna i 
titeln på min licentiatavhandling: ”När man kollar på bilden 
så tänker man…” Den intressantare fortsättningen på den me-
ningen fanns det av naturliga skäl inte plats för men den lyder 
”…alla har ju mål i livet, man känner igen sig, inte så mycket 
men… lite bara.” Elevens kommentar, som var en reaktion på 
en bild föreställande en känd målning av Lenin agiterandes i 
mitten av en stor skara åhörare, sammanfattar en stor del av 
diskussionerna kring begreppet historiskt tänkande. Här upp-
visar eleven en grad av förståelse för den historiska händelsen 
utan att för den skull totalt identifiera sig med personen men 
ändå med en tydlig distans skapa sig en uppfattning om hur det 
måste ha varit att kämpa för ett mål i livet. Jag ville undersöka 
om man kan eller hur man med hjälp av begreppet historiskt 
tänkande kan lyfta historieundervisningen och förståelsen till 
ytterligare en nivå över de rena illustrerande och intresseväck-
ande faktakunskaperna i enlighet med kursmålens ambition 
att eleverna ska öva förmågan att nyanserat och väl motiverat 
kunna göra tolkningar kring historiska händelser och aktörer. 

Tidigare forskning

Inledningsvis sökte jag praktiknära forskning gjord i Sverige 
av detta slag. Jag fann nästan uteslutande olika försök till for-
muleringar av hur man i teorin går tillväga för att göra en bild-
analys.4 Ingenting om vad som faktiskt skedde efter att man 

3 Anette Warring, ”Historiebevidsthedens teori og empiri – en indledning, i 
Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: Historiemedvetande – historiebruk, red. 
Per Eliasson et al (Malmö: Malmö högskola, 2012), 9. Även Sam Wineburg, 
Historical Thinking and Other Unnatural Acts (Philadelphia: Temple University 
Press, 2001), xii.
4 Elisabeth Erdmann, ”Visual Literacy: Images as Historical Sources and Their 
Consequences for the Learning and Teaching of History”, Tidskrift för lärarut-
bildning och forskning 4 (2007): 26–35; Margareta Wallin Wictorin, ”Bilder 
i läroböcker”, i Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, red. 
Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 220; Matti Hannus and Jukka 
Hyönä, ”Utilization of Illustrations during Learning of Science Textbook 
Passages among Low- and High-Ability Children”, Contemporary Educational 
Psychology 24 (1999): 95–123. Sedan 1950-talet har Erwin Panofsky  varit 
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genomfört en bildanalys, det vill säga vilket lärande eleverna 
kunde uppnå. Inom den historiedidaktiska forskningen disku-
teras, i många av de analyser jag tagit del av, en slags utveck-
lingstanke där resultaten sammanställs utifrån kategorier om 
mer eller mindre utvecklat historiemedvetande eller historiskt 
tänkande. Ett exempel på detta är Rosalyn Ashby och Peter 
Lees modell över historisk empati som baseras på deras studie 
”Childerns concept of empathy and understanding in history”.5 
Den högsta formen av historiskt tänkande, enligt deras klassi-
ficering: ”Level 5 - Contextual historical empathy”, uppvisades 
av elever när de gjorde källkritiska kontextuella värderingar 
och förstod processen runt skapandet av historisk insikt.6 
Denna förmåga kan ställas mot förmågan på den första nivån, 
där elever uppvisade en total avsaknad av förståelse för meta-
historia. Elever på den tredje nivån gjorde jämförelser mellan 
hur de skulle ha känt i dylika situationer etcetera. 

Vidare har Darren Bryant och Penney Clark diskuterat be-
greppet emotiv empati och ställt det mot historisk empati för 
att betona skillnaderna i vad det innebär att besitta kunskap 
om historisk kontext eller ej. Baksidan av att vilja levande-
göra historien, något som till exempel sker som en dramatur-
gisk konsekvens i filmatiseringar av historien, är att personer 
som saknar kontextkunskaper tenderar att projicera sina egna 
känslor på den historiska karaktären när de försöker föreställa 
sig hur det måste ha varit.7 Att snarare betona skillnaderna och 
försöka skapa något fruktbart ur förståelsen av olikheterna 
kan vara mer givande, enligt bland andra M T Downey, då 
likheterna inte med säkerhet går att fastställa.8 Keith Jenkins är 

stilbildande inom bildanalysen, med sitt klassiska verk Meaning in visual arts 
(London: Penguin books, 1970).
5 Rosalyn Ashby & Peter Lee, ”Children’s Concept of Empathy and 
Understanding in History”, i The history curriculum for teachers, red. 
Christopher Portal (London: Falmer, 1987).
6 Ashby & Lee (1987), 81. Nämnas kan också Jukka Rantala “Assessing 
Historical Empathy Through Simulation – How do Finnish Teacher Students 
Achieve Contextual Historical Empathy?” i Nordidactica 1 (2011) som själv 
gjorde en studie av liknande art men på lärarstudenter och kategoriserade de-
ras olika grad av utvecklat historiskt tänkande.
7 Darren Bryant & Penney Clark, ”Historical empathy and ’Canada: a people’s 
story’”, Canadian Journal of Education 4 (2006): 1039–1064.
8 Downey, M. T. (1994), “Historical thinking and perspective taking in a 
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inne på ett liknande antagande, där han till och med avfär-
dar empatibegreppet. Han menar att om man bortser från sina 
egna referensramar när man betraktar historien så återstår där 
inget: ”Given that there is no presuppositionless interpretation 
of the past, and given that interpretations of the past are con-
structed in the present, the possibility of the historian being 
able to slough off his [sic] present to reach somebody else’s past 
on their terms looks remote.”9 

Som en brygga mellan konsten och historiedidaktiken fung-
erade konstvetaren Margareta Rossholm Lagerlöfs studie kring 
inlevelse i ett konstverk.10 Rossholm Lagerlöfs inlevelsebegrepp 
var användbart i min analys då det gick att dra paralleller till 
inlevelse i historiska händelser så som det diskuteras av his-
toriedidaktiker inom den anglosaxiska skolan, bland andra 
Stéphane Lévesque11. Rossholm Lagerlöf gör en skillnad mellan 
att föreställa sig och att inbilla sig vid tolkningen av en bild. 
Inlevelsen möjliggör att man blir indragen i den framvisade 
bildvärlden. Själva inbillningskraften blir problematisk för 
vetenskapen men samtidigt nödvändig för inlevelsen, skriver 
Rossholm Lagerlöf.12 Inbillningskraften är kognitivt kopplad 
och inte att förringa för tolkning även på ett vetenskapligt plan. 
För att tydligare förstå användbarheten hos det imaginära ska-
par Rossholm Lagerlöf underavdelningar till hur vi tar till oss 
det återgivna; hon talar om olika mentala tillstånd: det hypo-
tetiska, det underförstådda, det fantiserade, det skenbara, det 
tänkta och det analoga.13 Denna kategorisering skapar nyanser 
åt den indelning skapad av Lévesque som jag utgick från.

Till vilken grad låter man sin egen moral styra sina ana-
lyser av historiska händelser? Niklas Ammert diskuterar 

fifth-grade classroom”. Paper presented at the meeting of the National Council for 
Social Studies, Phoenix; Peter Seixas, ”Conceptualizing the Growth of Historical 
Understanding” i The Handbook of Education and Human Development, red. 
D. R. Olson & N. Torrance (Oxford: Blackwell, 1996), 765–783.
9 Keith Jenkins här citerad i Seixas (1996), 775.
10 Margareta Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap: Om tolkning av 
bildkonst (Stockholm: Atlantis, 2007), 24.  
11 Stéphane Lévesque, Thinking Historically: Educating Students for the 
Twenty-first Century (Buffalo Toronto: University of Toronto Press, 2009).
12 Rossholm Lagerlöf (2007), 16.
13 Rossholm Lagerlöf (2007), 128.  
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värderingars roll för elevers historieinlärning.14 Han menar att 
utmanande moraliska dilemman sätter igång processer som 
kan sporra elevernas historiemedvetande. Han ser fördelar med 
att jämföra värdeladdade ord som frihet över tid. Det finns i 
begreppens innebörd vissa likheter som går att ta fasta på för 
att skapa en ökad förståelse för olika tidsperioder. Genom att 
placera in de värdeladdade orden i olika kontext kan man ge-
nerera en ökad förståelse genom att titta på hur innebörden 
förändrats över tid. Läroböcker förenklar ofta skillnaderna 
mellan historien och samtiden genom att fokusera vissa grund-
läggande värderingar som till exempel mänskliga rättigheter.15 
Intentionen att levandegöra historien genom jämförelser med 
vår samtid kan i sin förenkling bli alltför schablonmässiga, som 
att förklara skeenden i det förflutna med hjälp av teknisk ut-
veckling. Eleverna får en skev uppfattning om orsakssamband, 
om de baseras på en föreställning att saker som finns idag sak-
nades förr och därför är man klokare idag.16

En undersökning som tog utgångspunkt i både bilder och 
moraliska aspekter är Peter Seixas och Penney Clarks stu-
die runt väggmålningarna i Stadshuset i British Columbia.17 
Målningarna i sig är en historisk rest från 1930-talet och vi-
sar tidens syn på Kanadas koloniala historia. Frågan eleverna 
ställdes inför var huruvida man kunde ha överseende med den 
föråldrade bilden av ursprungsbefolkningen eller om man uti-
från moraliska aspekter skulle låta måla över målningarna som 
på ett diskriminerande vis uppvisar urinnevånarna i en under-
lägsen och utsatt position. Deltagarna i undersökningen, 53 till 
antalet, delades in utifrån en begreppsbild som gick från att 
hylla målningarna, till att bevara dem utifrån dess historicitet. 
29 av eleverna ansåg att målningarna skulle förstöras medan 8 
ansåg att de borde bevaras utifrån dess historiska värde. 

14 Niklas Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i 
möten med historia (Lund: Nordic Academic Press, 2013), 123ff.
15 Ammert (2013) 123.
16 Peter Lee and Rosalyn Ashby i Karen J Riley, ”The holocaust and historical 
empathy”, i Historical empathy and perspective taking in the social studies, red. 
O. L. Davis Jr., Elizabeth Anne Yeager & Stuart J. Foster (Oxford: Rowman 
and Littlefield publishers, 2001), 24.
17 Peter Seixas och Penney Clark, ”Murals as Monuments: Students’ Ideas 
About Depiction of Civilization in British Columbia”, American Journal of 
Education 2 (2004): 145.
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Syfte och Frågeställningar

Studiens syfte var att med en receptionsstudie beskriva hur ett 
antal gymnasielever reflekterar kring kunskap förmedlad ge-
nom bilder, det vill säga måleri, fotografi samt illustrationer, 
utifrån teorier om begreppet historisk empati.

Licentiatavhandlingens övergripande forskningsfråga lyder: 
På vilket sätt kan bilder av historisk art, antingen illustrerande 
eller dokumenterande/fotografiskt vara en resurs för att akti-
vera och kvalificera elevers historiska empati så som strukture-
rats utifrån Stéphane Lévesque? 

För att besvara denna fråga behövde följande underlig-
gande frågeställningar besvaras:
Väcker bilder känslor och resonemang utifrån moraliska 
aspekter i större eller mindre utsträckning när den historiska 
kontexten saknas?

Vilken historisk tolkning gör eleverna i mötet med bilder? 
Hur kan detta relateras till elevernas tidigare kunskap i historia 
sett utifrån antalet studietimmar på gymnasiet?

Använder eleverna mer eller mindre fantasi, initierat av bil-
derna, för att resonera sig fram till tänkbara resonemang?

Teori

Historiemedvetande har kommit att bli ett centralt begrepp 
inom historiedidaktiken men samtidigt anses det som relativt 
svårt att praktisera i undervisningen.18 Begreppet har diskute-
rats inom en mer teoretisk filosofisk historiedidaktisk inrikt-
ning med fokus på identitet och historia, där begrepp som 
historiekultur, kollektivt minne och historiebruk tillämpas.19 
Historiemedvetande kan förstås som den historiska förståelse 
och som vi bär med oss i vårt dagliga liv samt vårt kollektiva 
minne. I den så kallade anglosaxiska traditionen brukas ett an-
nat begrepp, ”Historical thinking”/historiskt tänkande, vilket 

18 Robert Thorp, “Historical Consciousness and Historical Media: A History 
Didactical Approach to Educational Media”,  Education Inquiry 5:4 (2014): 
497–516. 
19 Mary Ingmansson, ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks 
Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna 
(Göteborg: Makadam förlag, 2010), 16.
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fokuserar på kunskapsbildning. Att tänka historiskt betyder 
att man är medveten om hur kunskap produceras. Stéphane 
Lévesque hävdar att man inte kan utvecklas i historiskt tän-
kande om man inte använder en del metodspecifika frågor som 
rör urval, att förstå vad som är viktiga historiska frågor, konti-
nuitet och förändring, utveckling, källor samt frågor om moral, 
det vill säga historisk empati.20 Lévesque utgår från ”The big 
six” vilka är sex kategorier som Peter Seixas formulerat som 
grunden för historiskt tänkande.21 Enkelt uttryckt eftersträvas 
den metahistoriska kunskapen där konstruktion och represen-
tation av historia blir avgörande för våra egna uppfattningar 
om historia. Det vill säga hur läser man historia? Vilka är de 
kognitiva handlingar som föranleder tolkningar av historia?

Historisk empati är ett begrepp som Stéphane Lévesque och 
Peter Seixas använder för att komma åt skolelevers moraliska 
ställningstaganden kring deras historiska förståelse. Historisk 
empati kan i detta sammanhang beskrivas som att förstå histo-
rien utifrån dess kontext, utan att moraliskt döma den utifrån 
samtida värderingar. Det är främst Stéphane Lévesques struk-
turering och konkretisering av den historiska empatin som jag i 
min studie har försökt operationalisera med hjälp av intervjuer 
rörande bilder.22 Frågan man måste ställa sig, enligt Lévesque, 
är hur vi kan förstå våra förfäder vilka hade ett annat moraliskt 
ramverk än vad vi har. Historikerns roll är snarast dubbel då 
denne försöker förstå känslor och agerande och samtidigt ha 
full kontroll över verifierbara fakta för sina belägg.23 Lévesque 
menar att komplexiteten i den historiska förståelsen ligger i att 
undvika ”presentism”, det vill säga felgreppet att försöka tolka 
historien utifrån våra värderingar av idag och samtidigt efter-
sträva att komma de historiska personernas tankar och känslor 
så nära som källorna tillåter. Sett utifrån perspektivet att leva 
sig in i historien och försöka förstå, bör nämnas att det inom 

20 Lévesque (2009), 27.
21 Peter Seixas et al, The Big Six: Historical Thinking Concepts (Toronto: 
Nelson Education, 2013).
22 Lévesque (2009).
23 Lévesque (2009), 147f; 145. Uttrycken ”psyche snatcher”, ”necromancer” 
och ”time-traveller” har Lévesque hämtat från Denis Shemilt, ”Beauty and 
the philosopher” i Learning history, red. Dickinson et al (London: Heinemann 
Educational, 1984), 41–43.
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den historiedidaktiska forskningen även förs diskussioner om 
narrativets roll. Bland andra Jörn Rüsen diskuterar en narrativ 
kompetens som en förmåga att placera in sig i historien, vil-
ken kan öka engagemanget för historieämnet. Rüsen menar att 
man genom att tala om människors egna minnen, erfarenheter 
och upplevelser har större möjlighet att lyckas beröra och in-
tressera lyssnarna.24 En av mina frågeställningar belyser frågan 
om fantasi och narrativ är en metod som eleverna använder 
sig av ifall de brister i den kontextuella historiska förståelsen. 
Det blev en viktig fråga att ställa sig hur vi ska göra med den 
kunskap vi kan utvinna ur det imaginära. Det är inte så mycket 
en fråga om att underskatta eller överskatta narrativet för 
kunskapsförmedlingen utan snarare att förbehållslöst se vad 
som sker i mötet mellan gymnasieelever och bilder. Man skulle 
kunna se narrativisering som ett didaktiskt verktyg. Lévesques 
kategorisering ”imagination” är en del i hur han beskriver den 
historiska empatin i samband med frågan om fantasi och nar-
rationer, något som kan översättas med att kunna skapa sam-
manhang eller att ha en föreställningsförmåga. Detta är vad 
elever använder när de reflekterar över bilder som de saknar 
kontextuell förståelse för. I vissa tider har fantasin eller före-
ställningsförmågan ansetts vara nödvändig för rationellt be-
slutsfattande. Idag genomsyrar den filosofiska rationalismen 
och empirismen hur fantasi och dess förmåga att hjälpa oss 
att tolka sinnesdata betraktas.25 Men fantasin har under pe-
rioder ansetts nödvändig för rationellt beslutsfattande, liksom 
den kan vara behjälplig exempelvis vid studiet av oprocessat 
källmaterial. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns något dub-
beltydigt i sättet vi tar till oss bilder. Bilder väcker känslor av 
subjektiv karaktär vilket gör dem källkritiskt svårtillgängliga 
för en historiker. Samtidigt ökar det kognitiva intrycket, fö-
reställningen, genom att verket framkallar känslor som berör. 
Den kognitiva uppfattningen är också beroende av verkets 

24 Jörn Rüsen, ”Functions of historical narration –proposals for a strategy of 
legitimating history in school”, i Historien är nu: en introduktion till historiedi-
daktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 
2009), 53.
25 Rossholm Lagerlöf (2007), här hänvisar hon till Aristoteles skrift om själen 
Peri psyches, 131.
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faktamässiga kontext. En tredje aspekt får signifikans vid bild-
tolkande, nämligen det moraliska ställningstagandet, vilket 
kan försvåra möjligheten att ta del av en bilds information. 

Metod och material

Materialinsamlandet för denna receptionsstudie gjordes ge-
nom små fokusgruppssamtal, bestående av fyra personer i 
varje grupp. Eleverna kom från olika gymnasieskolor och gick 
i årskurs två på samhällsvetenskapliga programmet, det ekono-
miska programmet eller handelsprogrammet. Efter fyra genom-
förda intervjuer uppstod ett behov av att intervjua ytterligare 
gruppsammansättningar av elever, vilka dels skulle ha en annan 
bakgrund än svensk med tanke på fokus för historiekursens 
centrala innehåll, och dels skulle ha mindre erfarenhet av his-
toriestudier. Gruppen elever med minst erfarenhet av historie-
studier läste inom ramen för sitt program enbart Historia 1a1, 
det vill säga 50p och vid tillfället för deras deltagande i studien 
hade de ännu inte påbörjat denna kurs. Denna grupp skulle 
komma att få representera en mer direkt spontan bildbearbet-
ning eftersom de av naturliga skäl inte hade samma mängd 
förkunskaper som eleverna i de övriga grupperna. Utökandet 
av fokusgruppsantalet ansågs nödvändigt för att nyansera de 
mönster som redan framkommit i de fyra första intervjusamta-
len. Ytterligare ett försök att hitta nyanser i materialet gjordes 
genom att se till de olika gruppernas medianpoäng, det snitt-
betyg som krävdes för antagning på respektive program på de 
olika skolorna. Snittbetyget antogs signalera någon slags läs-
vana, utifrån tanken att bilder kan ha olika effekt på lässtarka 
respektive lässvaga elever och för att kunna undersöka hur re-
sonemangen om historisk empati kunde te sig eller om sådana 
överhuvud taget infann sig och om det skilde sig åt beroende 
på studiemotivation/studievana baserad på antagningspoäng 
till det specifika gymnasieprogrammet.26

26 Margareta Wallin Wictorin, ”Bilder i läroböcker”, i Att spegla världen: läro-
medelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 
2011), 220.
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Under ca en timme intervjuades eleverna om sin syn på historia 
utifrån ett bildmaterial bestående av 34 olika bilder med tillhö-
rande bildtext. Bilderna var inordnade under 7 olika rubriker: 

A: franska revolutionen

B: Allmän rösträtt

C: Ideologierna växer fram, olika samhällsklasser under 
1800-talet. 
Vad berättar bilderna om olika livssituationer?

D: Industrialismen

E: Krig, Upplever du någon skillnad mellan foto eller 
målning?

F: Bildernas egen historia, vad är mest historiskt äkta?

G: Slaveri och kolonialism.

Rubriker och bildval härrör från de vanligast förekommande 
läromedlen i historia för gymnasiet.27 Inga okända bilder an-
vändes för eleverna då avsikten inte var att testa deras fakta-
kunskaper kring historia eller den historiska händelse bilderna 
representerade, utan att främst på en mer allmän nivå få en 
uppfattning om deras sätt att se på bilder. Rubrik E och F är 
mer mediespecifika frågor för att utröna om eleverna hade 
vissa preferenser vad gäller medietyper, vilket skulle kunna av-
spegla hur de därefter valde bilder, då frågorna var formulerade 
på följande vis:

1. Alla väljer först den mest representativa bilden för rubrik F. 
Svara på frågorna nedan: a) - g). 

a) Varför valde du den här bilden? 

b) Om du får associera helt fritt, bygger du upp en fiktiv 
berättelse kring personerna på bilden eller fastnar du mer 
för någon faktadetalj kring det du vet om bilden?”

c) Hur tycker du att bilden visar att det är en historisk bild? 
Det vill säga vad i bilden gör att du tänker på skillnaderna 
mellan då och nu, (om du gör det förstås)?

27 Slutsatsen om vilka läromedel som var vanligast förekommande drogs efter 
ett mailutskick till alla historielärare i den aktuella kommunen. Jag utgick från 
deras svar vid urvalet av bilder samt hur de tematiskt delats in och presenterats 
för eleverna.
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d) Är det lätt att förstå skillnaderna mellan livet som man 
levde då jämfört med idag, när du tittar på bilden? Varför, 
varför inte?

e) Hur medveten är du om bildskaparens intentioner?  Ringa 

in:

1 inte alls

2 lite

3 jag tänkte på det

4 mycket

5 helt avgörande

f) Skulle det gå att tolka bilden på något annat sätt?

g) Har du något att tillägga?

Därefter får du välja två eller tre av, de för dig, mest representativa 
epokerna. Gör likadant: välj den bild som du tycker är mest 
representativ för de olika epokerna/rubrikerna som du har valt, 
svara på frågorna. Du får en svarsblankett för varje epok.

Varje samtal med de olika grupperna inleddes med att eleverna 
fick svara enskilt och skriftligt på de ovanstående frågorna, för 
att ges tid att fundera i lugn och ro. Därefter fick de i tur och 
ordning redogöra för sina svar och utifrån detta inleddes sam-
talen. 

Elevernas reflektioner analyserades efter följande kategori-
sering: Historisk kontextualisering eftersökte svar som tydligt 
genererade tankar som åberopade en historisk kontext och 
som innehöll källkritiska resonemang, och då även reflektioner 
kring den egna familjens historia. Svaren i denna kategori skulle 
inte innehålla tydliga subjektiva känsloyttringar. Däremot i ka-
tegorin Moral åberopades bildernas moraliska ”karaktär”. De 
moraliska ställningstaganden som eleverna uppvisade rörde sig 
i ett spektrum mellan tankar om rättvisa rörande den histo-
riska kontexten, till sympatiska yttranden där eleverna tyckte 
synd om personerna på bild, samt till progressiva åsikter där 
eleverna uppvisade förståelse för att det är viktigt att dra lär-
domar av historien. För tydligheten utformade jag underkate-
gorier till dessa svarsresultat i form av: rättvisepatos, sympati 
och progression, där sympati skulle kunna förstås som emotiv 
historisk empati. 
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Resultat

Genom bilderna, vilka försetts med korta förklarande bildtex-
ter, samtalade eleverna på egen hand om olika förhållningssätt 
till historien. De medvetandegjorde och redogjorde för kom-
plexa resonemang och sina egna moraliska ställningstaganden. 
Samtalen berörde exempelvis slaveriet som en del av den tidens 
normer, insiktsfulla analyser rörande Marie Antoinettes ledar-
skap sett ur olika perspektiv gjordes och borgarflickor vid ett 
piano relaterades till flickor i vår samtid utifrån en stad /land-
problematik. 

Att bilder skulle sätta igång mer inlevelsefulla analyser och 
reflektioner var emellertid ett resultat som uteblev i denna un-
dersökning. Det mest framträdande resultatet var att eleverna 
förhöll sig till den historiska kontexten. Anledningen till att 
den så kallade kontrollgruppen kallades in var för att se om 
eleverna förhöll sig olika till bilderna, om kontrollgruppens 
elever skulle ge uttryck för ökad sympati/emotiv empati och 
om de hade lättare att fördöma och moralisera. Ytterligare en 
fråga var hur de skulle ställa sig till bilder vilka medvetet valts 
ut för att kunna locka fram starkare känslor, till exempel ett 
porträtt på ett avlidet spädbarn, en soldat som blir skjuten på 
slagfältet eller 9/11-attacken. 

Om man sammanfattar tendenserna och sätten att reflek-
tera kring bilderna i denna undersökning visade resultaten att 
eleverna med högre betygssnitt gjorde fler och mer omfattande 
källkritiska reflektioner och att de sällan gav uttryck för mo-
raliskt ställningstagande. Den motsatta situationen hittar man 
hos kontrollgruppen, som då ännu inte läst historia, som of-
tare kopplade bilderna till moraliska aspekter som orättvisor. 
Dessa uppvisade fler uttryck för sympati med de historiska 
personerna på bilderna, eller emotiv empati för att använda 
Bryant och Clarks begrepp.28 Av de bildkategorier som fanns 
med i undersökningen var kontrollgruppen mest aktiv inom 
kategorin Slaveri. Bilderna väckte starka känslor och eleverna 
uttryckte igenkänning med personernas känsla av förnedring, 
rädsla, sorg och så vidare. Men det fanns även mer medvetna 
reflektioner av typen historisk empati vilket kom till uttryck 

28 Darren Bryant & Penney Clark (2006): 1039–1064.
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vid en hätsk debatt som uppstod i gruppen. Två elever försökte 
förstå hur slaveriet hade kunnat fortgå under så lång tid och 
en elev sa: ”[…] man tror sig kunna leva in i situationer men 
under slavtiden, när mörkhyade var slavar […], det var ju själv-
klart ett helvete men det var ju så på den tiden.” 

På en generell nivå kan undersökningen sägas visa exempel 
på hur tankar igångsätts, och att de kan inleda processer som 
det därefter är upp till läraren att vägleda. Några resonemang 
som uppkom kring en illustration av ett slott som satts i brand 
under franska revolutionen var att värre saker måste ha hänt 
eftersom folket (på bilden) inte verkade bry sig om branden. 
En annan elev uttryckte att branden på bilden symboliserade 
frihet. Andra exempel visade på hur tankar kring historia och 
strukturer utarbetades och hur elever drog paralleller till idag 
och sig själva. Ett foto av två viktorianskt klädda flickor i 
övre tonåren som sitter vid ett piano och spelar, övervakade 
av en äldre man, kanske lärare eller pappa,29 fick en elev att 
diskutera strukturella skillnader mellan stad och land i Sverige 
idag och en annan elev menade sig se hur svenskar lever idag, 
bortskämda med många tillgångar. Ett annat exempel som vi-
sade på hur man läser en bild olika beroende på den erfarenhet 
man har med sig var två olika reflektioner kring ett porträtt på 
Marie Antoinette och hennes barn från 1778 av Elisabeth Vigée 
LeBrun. En elev hade varit i Versailles och sett slottets grandiosa 
utformning och hur avskilt det ligger från Paris. Hon såg på Marie 
Antoinette som ett fall för omständigheterna; i och med att hon 
alltid levt i slottsmiljöer och blivit bortgift som 14-åring, saknade 
hon en ”verklighetsbild”. En annan elev såg det som franska fol-
ket såg i Marie Antoinette när franska revolutionen bröt ut, att det 
var irriterande att se kungafamiljen ”leva på det sättet.” 

29 Det finns ett problem med de svenska läroböckerna i historia där bilderna 
i undersökningen hämtats från och det är att de enda källangivelser som finns 
är till bildbyråerna där bilderna kommer ifrån. Det saknas generellt sett alltid 
upphovsman. Att söka bilderna på bildbyråerna är en djungel och i princip 
omöjligt eftersom man enbart har ett motiv att gå efter och därför får söka 
bilderna efter kategorier.
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Analys och diskussion

Man kan se elevernas svar som exempel på hur de använder 
olika strategier för att närma sig och förstå historia. Till viss del 
beror dessa val av strategier också på konventioner inom grup-
perna. Självklart var de präglade av den undervisning de tagit 
del av, och om utrymme funnits hade det varit intressant att 
även ha följt deras undervisning och intervjuat lärarna. Trots 
allt gav samtalen olika karaktär mellan grupperna och man 
kunde ana vilka bilder de tittat på i klassrumsundervisningen 
och vilka de kände igen då de relativt ofta valde bilder utifrån 
igenkänning snarare än att någon bild väckte nyfikenhet i form 
av komposition eller innehåll. Det kunde även vara innehållet i 
bilderna de kände igen och därför valde dessa. 

Undersökningen visade hur eleverna med hjälp av bilderna 
diskuterade sina olika förhållningssätt gentemot historien. De 
både medvetandegjorde sina respektive moraliska förhållnings-
sätt samt medvetandegjordes om en rad moraliska ställnings-
taganden. Till viss del kan man säga att historisk empati finns 
latent hos oss men behöver förlösas genom en slags sokratisk 
metod, till exempel genom att låta eleverna studera bilder och 
svara på de frågor som bilden väcker. Det man pratar om kring 
bilderna, de första spontana tankarna som väcks, kan lätt bli 
något konkret i undervisningen, något som förklarar mer ab-
strakta tankegångar.

Logik och rationalitet tycktes vara de första hjälpmedel 
eleverna med högre studievana tog till när de tolkade en bild, 
eller det sätt som de uppvisade att de förstod bilder utifrån 
i sina resonemang. Utifrån de kategorier av historiskt tän-
kande, fantasi, kontextuella och moraliska antaganden, som 
presenterats av Stéphane Lévesque, visade min studie att det 
är lättare att ta till känslor och göra normativa värderingar 
av historien om man har mindre förkunskaper. Eleverna gav 
inga uttryck för fabulerande berättelser vid betraktandet av 
bilderna, utan gjorde snarare anspråk på att föra rationella 
resonemang kring bilderna. Kontexten och uppgiften tycktes 
styra eleverna i denna riktning. Däremot kunde man se en ten-
dens till att uttryck för medkännande i form av empati, åtmins-
tone som det manifesterades i resonemangen, var fler till antal 
bland de elever som hade läst färre historiekurser. Resonemang 
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kring medkännande, där man identifierar sig med den histo-
riska personen skiljer sig avsevärt från det distanserade ratio-
nella förhållningssättet att förstå förflutenhetens aktörer och 
varför de gjorde som de gjorde. Inom tolkningens ramar finns 
det teorier, till exempel av konstvetaren Rossholm Lagerlöf, 
vilka hävdar att igenkänning av förevisade livserfarenheter i 
en bild, i det betraktade, kan sätta igång imaginära processer. 
Historiedidaktiker som Christine Counsell hävdar på ett lik-
nande sätt att det kan hjälpa eleverna att förstå historia om de 
kan använda sin fantasi för att leva sig in i historiska personers 
liv och leverne.30 Kanske är det som en elev i undersökningen 
uttryckte det: ”Jag bygger upp en berättelse från vad jag vet”. 

Det finns en risk att ta ställning till som undervisande lärare 
som vill använda bilder i undervisningen och det är skepticis-
men. Man kan dra en parallell till litteraturvetenskapen och 
den författarbiografiska metoden för analys som sedermera 
ersattes av mer textnära läsarorienterade analysmetoder, efter-
som det uppstod en oro att verket inte skulle kunna uppfattas 
om biografin fick all plats.31 Denna studie visade att eleverna 
ibland blev fastlåsta i sina tankar rörande källkritiska resone-
mang, som exempelvis en fokusgrupp som ansåg att 9/11-at-
tacken var den händelse som mest representerade historia för 
dem. De ansåg att de bara kunde lita på den bilden eftersom 
de hade en egen relation till den händelsen. Utan att undvika 
källkritiken kan man hjälpa eleverna att vidga sina tankar och 
se hela verket.

Bilder används inom historieundervisningen och kan såle-
des vara en resurs för att aktivera och kvalificera elevers histo-
riska empati och därmed inte bara användas för att till exempel 
visa hur något såg ut eller genom att göra källkritiska analyser 
med. Jag tycker mig ha funnit att samtalen i dessa fokusgrup-
per kunde aktivera och uppmärksamma eleverna på vad det 
innebär att närma sig historien, och vara medveten om sina 
egna fördomar och sina egna förkunskaper. Som nämndes i 
teoriavsnittet har det förts diskussioner huruvida det finns för-
delar eller nackdelar med att ta fasta på likheter eller skillnader 

30 Christine Counsell, ”What do we want students to do with historical change 
and continuity”, i Debates in history teaching, red. Ian Davies (Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Routledge, 2011), 117f.
31 Paul Tenngart, Litteraturteori (Malmö: Gleerups, 2008), 56.
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i historien och om det blir likheterna i form av värderingar som 
rättvisa man tar till när man ska förstå ett historiskt perspek-
tiv då man saknar en historisk kontext. En möjlig förklaring 
till varför eleverna i gruppen som läst mest historia och i en 
studievan miljö, inte gav uttryck för någon emotiv historisk 
empati, skulle kunna vara att de genom sin kunskap tydligare 
kan se helheter och därmed hade förmågan att se orsakerna till 
skillnader i samhället och därför kunde sätta problemen i rela-
tion till samhället i stort. Beslut fattade i det förflutna kunde 
då anses logiska och behövde inte ses som irrationella uttryck 
för en generell orättvisa och/eller ondska. En annan teori be-
lyser vana och konventioner. Som också nämndes tidigare har 
Ammert, Seixas och Clark i sina studier om läromedel i historia 
funnit att dessa relativt ofta lyfter fram moraliska aspekter av 
historiska händelser. Ett skäl till detta kan vara att man genom 
att lyfta mänskliga rättigheter vill skapa ett engagemang för 
ämnet. Den andra sidan av att lyfta sådana frågor är frågan 
om vilken typ av förståelse för historien man därmed skapar? 
Därmed är vi åter tillbaka i resonemangen och diskussionerna 
om hur man väcker intresse för historia, en fråga som är viktig 
men knappast kan besvaras en gång för alla. 
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Historiemedvetande, historiska 
medier och historieundervisning 

Robert Thorp

Historiemedvetande är ett populärt begrepp i svensk historie-
didaktik och ett centralt begrepp i ämnesplanerna för historie-
ämnet i den svenska skolan. I ämnesplanen för historieämnet 
på gymnasieskolan står att 

undervisningen i ämnet historiska ska syfta till att eleverna bred-
dar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kun-
skaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 
och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom 
ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar 
och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och upp-
fattningar om framtiden.1

Historiemedvetande skulle alltså kunna hävdas vara själva 
utgångspunkten för historieundervisningen på den svenska 
gymnasieskolan. Vidare skall historieundervisningen ge elev-
erna en förståelse av att människor har levt och lever under 
olika levnadsvillkor, och att de därför bör ”förstås utifrån sin 
tids villkor och värderingar”2. Dessutom ska historieundervis-
ningen göra att eleverna utvecklar en förståelse av sin samtid 
samt en förmåga att orientera sig inför framtiden.3 Det kan 
vara svårt att inte hålla med om att det här gör historieämnet 
till ett ytterst relevant ämne och att undervisningen i historia 
blir central för hur våra elever kommer att förstå sig själva, sin 
omgivning och historien. 

Samtidigt anses dock historiemedvetande av många vara ett 
begrepp som är svårgreppbart, komplext och vagt.4 Om man 

1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011 (Stockholm: Skolverket, 2011), 66.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Jfr. Kenneth Nordgren, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur 
och handling i det mångkulturella Sverige (Umeå: Umeå universitet, 2006), 15.
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inte kan precisera vad ett historiemedvetande är och varför det 
är relevant för hur eleverna kommer att förstå sig själva och 
sin omvärld samt hur det kan tänkas utvecklas hos oss, kan det 
tyckas att själva grundargumentet för historieämnets relevans 
är tomt på innehåll. Av de här anledningarna har min studie 
kommit att inrikta sig på just historiemedvetandebegreppet 
utifrån frågorna vad det kan tänkas vara, hur det kan tänkas 
hänga samman med hur vi förstår historien och oss själva samt 
hur det kan tänkas att det utvecklas hos individer. Jag har i 
studien främst studerat forskning som använder sig av histo-
riemedvetandebegreppet i Sverige, Storbritannien, USA och 
Kanada.

Det övergripande syftet med studien har alltså varit att 
nå en breddad och fördjupad förståelse av vad ett historie-
medvetande kan tänkas vara och hur det kan tänkas fungera 
genom att knyta samman forskning om begreppet i Sverige, 
Storbritannien och Nordamerika och att diskutera hur be-
greppet skulle kunna förstås och tillämpas i historiedidaktik 
och historieundervisning såväl i Sverige som utomlands. Mina 
forskningsfrågor har varit:
•	 Hur presenteras historiemedvetandebegreppet i 

forskningen?
•	 Hur utvecklas ett historiemedvetande enligt forskningen?
•	 Om möjligt, kan en förståelse av 

historiemedvetandebegreppet nås som inbegriper de olika 
perspektiv som finns angående begreppet?

I vilken utsträckning kan en sådan förståelse av historiemedve-
tandebegreppet tillämpas i analyser av historiska medier med 
avseende på dess potential att utveckla ett historiemedvetande 
och historisk förståelse?

Man kan alltså säga att jag genom att studera hur ett his-
toriemedvetande presenteras i forskning om begreppet försökt 
formulera en teori som tar begreppets mångtydighet och vag-
het i beaktande och som kan användas för att diskutera hur 
ett historiemedvetande skulle kunna tänkas utvecklas hos in-
divider. Nedan redogörs kort för undersökningens teoretiska 
utgångspunkter samt vilka metoder som använts för att svara 
på frågorna.
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Teoretiska utgångspunkter

På det mest grundläggande planet har ett teoretiskt angrepps-
sätt som liknar vad som på engelska brukar kallas the prac-
tical turn använts. Enligt detta sätt att se på teori är använ-
dande centralt för hur teorier ska förstås. Till exempel, hävdade 
Ludwig Wittgenstein att ords användande påverkar dess bety-
delse och Martin Heidegger påstod att alla teorier och lagar 
måste tolkas utifrån kontexten av sin användning eftersom de 
annars i teorin kan fås att betyda vad som helst och tillämpas 
på vad som helst.5 

För att illustrera vad som menas med detta kan man ta or-
det ”rättvisa”. Om man slår upp det i en ordbok står det att det 
betyder ett tillstånd där alla behandlas på ett rättvist sätt. Vad 
som menas med ”rättvist sätt” kan dock vara väldigt olika. En 
slavägare i den amerikanska Södern under den första hälften av 
1800-talet skulle kunna hävda att hen behandlade sina slavar 
rättvist för att de alla fick samma behandling, medan man i 
domstolssammanhang kan hävda att ett system är rättvist om 
alla är lika inför lagen. Vad vi får här är ett ord med två olika 
innebörder och den skillnaden beror på hur ordet tillämpas. 
Enligt Wittgenstein och Heidegger är det inget konstigt med 
det: deras användanden är olika och det påverkar betydelsen. 
Samma teoretiska angreppsätt har använts när jag studerat hur 
historiemedvetandebegreppet presenteras i forskningen.

Ett metodologiskt angreppssätt som kan uppfattas som 
närliggande the practical turn är hermeneutiken. Hans-Georg 
Gadamer hävdade att hermeneutikens mål är att förvandla 
tolkningsprocesser från något mystiskt som uppstår inom och 
mellan individer och texter, till att bli ett samarbete i menings-
skapande. När vi tolkar något måste vi vara uppmärksamma 
på hur vi närmar oss det vi tolkar samt hur vårt perspektiv 
påverkar det tolkade. Genom att sträva efter att tydliggöra 
vår tolkningsprocess, det vill säga genom att precisera var-
för vi väljer att tolka på det sätt vi gör och vilken betydelse 
vi har för vår tolkning, hamnar den tolkande individen i vad 
som skulle kunna kallas för en dialektisk tolkningsprocess: 

5 Jfr. David G. Stern, ”The Practical Turn”, i The Blackwell Guide to the 
Philosophy of the Social Sciences, red Stephen P. Turner och Paul A. Roth 
(Padstow: Blackwell Publishing Ltd, 2003), 92–100.
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förutsättningarna för våra tolkningar förändras i och med att 
vi medvetandegör våra perspektiv.6 Jag uppfattar det här som 
att fokus bör ligga på tolkningsprocessen snarare än tolkningen 
självt. Om vi inte medvetande- och tydliggör hur tolkningspro-
cessen sker och vår delaktighet i den finns det en risk att våra 
tolkningar blir godtyckliga.7

Det här har betydelse för hur vi kommer att se på kunskap 
och sanning: för att kunskap ska kunna sägas vara giltig krävs 
det att den är intersubjektivt verifierbar, det vill säga att vi kan 
visa hur vi nådde den kunskap vi nådde genom att redogöra för 
teoretiska utgångspunkter, avvägningar och forskningsmetod.8 
Det gäller alltså att vara tydlig med de begrepp man använder 
och att man preciserar varför man tolkar dem på det sätt man 
gör och varför man använder dem på dett sätt man beslutat 
sig för att göra. Vidare betyder det att det finns vad som skulle 
kunna kallas en social eller sociologisk aspekt på vad som kan 
sägas vara sant eller inte: det är kunskapens kontext som av-
gör om den ska betraktas som sann eller ej. Om man kan visa 
att man nått den kunskap man nått på vad som anses vara ett 
godtagbart sätt, då kan man säga att kunskapen är sann. Detta 
gör samtidigt kunskap och sanning till dynamiska begrepp som 
kan komma att förändras över tid. 

Metod

För att kunna svara på frågorna som jag ställt ovan kombine-
rades flera olika forskningsmetoder. Till de första två frågorna 
gjordes översiktstudier av forskningen kring begreppet utifrån 
vad det anses vara och hur det anses kunna utvecklas. För att 
hitta relevant material att studera använde jag vad som kall-
las snöbollsmetoden.9 All litteratur (såväl avhandlingar, kapitel 
i vetenskapliga publikationer som vetenskapliga artiklar) som 

6 Hans-Georg Gadamer, ”Om förståelsens cirkel”, i Filosofiska strömningar 
efter 1950, red Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Albert Bonniers bokförlag, 
1981), 327–328.
7 Ibid., 330.
8 Jfr. Björn Badersten, Normativ metod: att studera det önskvärda (Lund: 
Studentlitteratur, 2006), 74–79.
9 Jfr. Martyn Denscombe, The Good Research Guide for Small-Scale Social 
Research Projects (Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press, 2010), 37.
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behandlade historiemedvetandebegreppet studerades utifrån 
hur begreppet presenterades samt hur det ansågs utvecklas en-
ligt litteraturen. Jag valde att begränsa mig till forskning från 
Sverige, Storbritannien och Nordamerika dels på grund av att 
forskningen kring historiemedvetande är omfattande, dels på 
grund av att man i Sverige anses vara fast förankrade i vad 
som brukar kallas den tysk-skandinaviska eller kontinentala 
forskningstraditionen om begreppet10 och därför skulle kunna 
hävdas täcker in stora delar av forskningen om historiemed-
vetande i Tyskland och övriga Skandinavien samt att man i 
Storbritannien och Nordamerika allmänt antas utgå från an-
nan mer kognitivt inriktad forskning när man använder sig av 
begreppet historiemedvetande.11 På så sätt skulle man kunna 
hävda att de två mest centrala perspektiven på historiemedve-
tandebegreppet som finns i den historiedidaktiska forskningen 
har täckts in.

För att besvara den tredje frågeställningen försökte jag kon-
struera en teori om historiemedvetande som inbegrep alla de 
perspektiv som framträtt i den studerade forskningen om his-
toriemedvetande. För att göra detta använde jag mig av vad 
som närmast kan kallas filosofisk begreppsanalys.12 Jag för-
sökte finna något som skulle kunna sägas vara en gemensam 
utgångspunkt för den studerade forskningen genom att analy-
sera hur ett historiemedvetande presenteras i forskningen och 
utifrån detta bygga en teori för historiemedvetande som skulle 
kunna sägas vara heltäckande.

Slutligen sökte jag operationalisera den teori som framar-
betats genom att diskutera och illustrera hur den skulle kunna 
tillämpas i praktiken. Enligt den teori jag konstruerat kan ett 
historiemedvetande endast studeras genom det historiebruk 
en individ gör och för att studera historiemedvetande i läro-
böcker analyserades ett utdrag i svensk lärobok i historia för 

10 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, red Ulf Zander och 
Klas-Göran Karlsson (Lund: Studentlitteratur, 2009), 27–34.
11 Sam Wineburg, ”The Psychological Study of Historical Consciousness”, 
i Narration, Identity and Historical Consciousness, red Jürgen Straub (New 
York: Berghahn Books, 2006), 188–198.
12 Jfr. Sven Ove Hansson, Verktygslära för filosofer (Stockholm: Thales, 2010), 
79–86.
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att tydliggöra de historiebruk som fanns i den studerade texten 
samt diskutera vilka slutsatser om historiemedvetande vi kan 
dra utifrån läroboksanalysen.

Tidigare forskning

Jag har närmat mig historiemedvetandebegreppet från ett mer 
teoretiskt perspektiv vad gäller dess betydelse och utveckling 
samt hur det kan tillämpas i analys av historiska medier (så-
som en lärobok i historia) och därför kommer jag nedan kort 
att presentera hur man i forskningen närmar sig begreppet vad 
gäller dess betydelse och utveckling samt hur det har tillämpats 
i analyser av historiska medier. 

Ett historiemedvetande presenteras

Generellt sett kan man säga att det finns två skolor angående 
hur man närmar sig historiemedvetande ur ett teoretiskt per-
spektiv: den första skolan kan vi kalla den bekräftande skolan, 
som i regel beskriver vad ett historiemedvetande är och varför 
det är ett viktigt begrepp, och den andra skolan den skeptiska 
skolan, som ställer sig mer tvekande till begreppet. Av dessa två 
skolor är den bekräftande skolan den absolut dominerande i 
den studerade forskningen. 

Man kan allmänt säga att det funnits tre vågor av forsk-
ning om historiemedvetande i Sverige: den första vågen mel-
lan 1980-talet och fram till ungefär mitten av 1990-talet tycks 
mest ha inriktat sig på att presentera ett nytt begrepp och dis-
kuterade sällan begreppets innebörd specifikt.13 1997 publice-
rades antologin Historiedidaktik14 som innehöll ett kapitel om 

13 Jfr. Tomas Englund, ”Historieämnets selektiva tradition sett ur ett legiti-
mitetsperspektiv”, i Historiedidaktik i Norden 3: Nordisk konferens om his-
toriedidaktik Bergen 1987, red Magne Angvik m.fl. (Malmö: Lärarhögskolan 
i Malmö, 1988), 48–59; K.G. Jan Gustafson, ”Barn, föräldrar och historia”, 
i Historiedidaktik i Norden 2: Nordisk konference om historiedidaktik, 
red Matti Angvik m.fl. (Frederiksberg: A. Køhlert, 1985), 175–86; K.G. Jan 
Gustafson, ”Jag vet en gammal väg att gå...”, i Historiedidaktik i Norden 
3: Nordisk konferens om historiedidaktik Bergen 1987, red Magne Angvik 
m.fl. (Malmö: Lärahögskolan i Malmö, 1988), 132–45; Sture Långström, 
”Läroböcker och historiemedvetande”, i Historiedidaktik i Norden 6: his-
toriemedvetandet - teori og praksis, red Sirkka Ahonen m.fl. (København: 
Danmarks Lærerhøjskole, 1997), 287–304.
14 Klas-Göran Karlsson och Christer Karlegärd, reds, Historiedidaktik (Lund: 
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historiemedvetande av den danske historiedidaktikern Bernard 
Eric Jensen15 vilket fick en stor betydelse för svensk forskning 
om historiemedvetande16 och det skulle kunna uppfattas som 
startskottet för den andra vågen: runt millenieskiftet publice-
rades flera historiska avhandlingar som använde historiemed-
vetandebegreppet som ett teoretiskt och analystiskt begrepp.17 
2004 publicerades så ännu en historiedidaktisk antologi18 som 
kom att få stor betydelse för fortsatt svensk forskning. Den 
skulle kunna uppfattas som början till den tredje våg av forsk-
ning av historiemedvetande som inleddes i mitten av det första 
decenniet på 2000-talet.19 2009 inleddes två forskarskolor i his-
toriedidaktik inom vilka ytterligare forskning om historiemed-
vetande bedrivits.20

Studentlitteratur, 1997).
15 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, 
didaktik”, i Historiedidaktik, red Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 49–81.
16 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2005), 51.
17 Martin Alm, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel: svenska 
berättelser om USA åren 1900-1939, (Lund: Nordic Academic Press, 2002); 
Roger Johansson, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, his-
toriemedvetande och historiebruk 1931–2000 (Stockholm: Hjalmarson & 
Högberg, 2001); Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: histo-
rieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001); 
Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk 
historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001).
18 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red), Historien är nu: en introduktion 
till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2004).
19 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos, 2008); Mary Ingemansson, 
”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och 
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (Göteborg: Makadam förlag, 
2010); Nordgren, Vems är historien?; Carina Renander, Förförande fiktion 
eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik 
(Malmö: Malmö högskola, 2007); Igor Potapenko, Historiemedvetande och 
identitet: om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv (Stockholm: 
Stockholms universitet, 2010); Ylva Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara: 
en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historie-
undervisning (Stockholm: Stockholms universitet, 2010).
20 Fredrik Alvén, Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på 
uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia (Lund: Lunds 
universitet, 2011); Lars Andersson Hult, Att finna meningen i ett historieprov: 
en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande (Lund: Lunds 
universitet, 2012); Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: 
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I Storbritannien och Nordamerika har forskning om historie-
medvetande växt framförallt under det senaste decenniet. Här 
är det främst Peter Lee och Peter Seixas som varit tongivande21 
och forskningen har varit inriktad på historisk koginition och 
lärande, och har därför främst närmat sig historiemedvetande 
utifrån begreppet historiskt tänkande.

Sammanfattningsvis kan man säga att historiemedvetande 
brukar definieras som ett begrepp som inbegriper kopplingen 
”mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen och perspek-
tiv på framtiden”22 som det en gång formulerats av den tyske 
historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann. Den här defintionen 
tillämpas sedan för att illustrera hur människor förstår och 
uppfattar historien, sitt samtida samhälle, sig själva och sina 
medmänniskor, handlar moraliskt, skapar historia, analyserar 
och deltar i en historisk kultur samt skaffar sig insikter om sig 
själva, det samtida samhället och historien.

Den skeptiska forskningen, som endast innehåller en hand-
full verk, brukar rikta kritik mot definitionssvårigheter med 
begreppet samt att det antas vara ett eurocentriskt begrepp. 
Om forskningen som beskriver begreppet som problematiskt 

en studie av gymnasieelevers historiska tänkande (Lund: Lunds universi-
tet, 2012); Kerstin Berntsson, Spelar släkten någon roll?: ”Den lilla histo-
rien” och elevers historiemedvetande (Lund: Lunds universitet, 2012); Arndt 
Clavier, ”Mänsklighetens största problem genom alla tider”: en receptionsstu-
die av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 (Lund: 
Lunds universitet, 2011); Steven Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers 
möten med Hotel Rwanda - en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 
2013); Ingmarie Danielsson Malmros, Det var en gång ett land... Berättelser 
om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Höör: 
Agering, 2012); Magnus Grahn, Möbelrike i tiden: om historiebrukets bety-
delse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion (Lund: Lunds univer-
sitet, 2011); Maria Johansson, Historieundervisning och interkulturell kom-
petens (Karlstad: Karlstads universitet, 2012); Maria de Laval, Det känns inte 
längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska 
tänkande (Lund: Lunds universitet, 2011); Hans Olofsson, Fatta historia: en 
explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadie-
klass (Karlstad: Karlstads universitet, 2011); Bo Persson, Mörkrets hjärta i 
klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen 
(Lund: Lunds universitet, 2011).
21 Sirkka Ahonen, ”Historical consciousness: a viable paradigm for history 
education?”, Journal of Curriculum Studies 37, 6 (2005): 697–699.
22 Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewusstsein”, i Handbuch der Geschichts-
didaktik, red Klaus Bergmann m.fl., vol 1 (Düsseldorf: Pädagogischer Verlag 
Schwann, 1979), 42–44.
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angående dess definition kan sägas att man antingen inriktar 
sig på att hur ett historiemevetande förhåller sig till sina ma-
nifestationer är oklart23 (det vill säga, hur visar sig ett historie-
medvetande?) samt att begreppet i sig inte kan förklara hur ut-
veckling i historisk förståelse sker eftersom det inte preciseras i 
forskningen om begreppet24.

Kritiken som menar att begreppet är eurocentriskt riktar in 
sig på att historiemedvetande förutsätter en viss typ av ratio-
nalitet och att denna rationalitet har sina rötter i den europe-
iska Upplysningen på 1700-talet. Andra kulturer kan ha andra 
förutsättningar och på så sätt kan det vara eurocentriskt att 
hävda att historiemedvetande är ett universellt fenomen eller 
en förmåga som alla människor har samt att en viss typ av 
rationalitet premieras.25

Ett historiemedvetande utvecklas

Vad gäller hur ett historiemedvetande utvecklas finns det tre 
linjer i forsknigen som är särskilt intressanta. Den första häv-
dar att historiemedvetande utvecklas när individer utsätts för 
historien multikronologiskt (det vill säga när dåtiden, samti-
den och nutiden finns närvarande i den historiska framställ-
ningen) eller multiperspektivistiskt.26 Vidare hävdas det att ett 
personligt närmande till historien är nödvändigt för att ett 

23 Erik Axelsson, ”Historia i bruk och medvetande: en kritisk diskussion av 
två historiografiska begrepp”, i En helt annan historia: tolv historiografiska 
uppsatser, red Samuel Edquist m.fl. (Uppsala: Uppsala Universitet, 2004), 
23–24.
24 Peter Lee, ”’Walking Backwards into Tomorrow’: Historical Consciousness 
and Understanding History”, International Journal of Historical Learning, 
Teaching and Research 4: 1 (2004), 37–38; Jürgen Straub, ”Telling Stories, 
Making History: Toward a Narrative Psychology of the Historical Construction 
of Meaning”, i Narration, Identity and Historical Consciousness, red Jürgen 
Straub (New York: Berghahn Books, 2006), 79.
25 Ulrika Holgersson och Cecilia Persson, ”Rätten att skriva människan. 
Historiemedvetande och berättelse som problematiska begrepp: svar till 
Bernard Eric Jensen”, i Historisk tidskrift, 122:4 (2002), 635–640; Peter 
Seixas, ”Introduction”, i Theorizing Historical Consciousness, red Peter Seixas 
(Toronto: University of Toronto Press, 2006), 9.
26 Jfr. Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 73, 218; Halvdan Eikeland, Et 
laereverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse. Analyse og 
praktisk bruk av historiedelen av Aschehougs laereverk i samfunnstag for ung-
domstrinnet: ”Innblikk” (Tönsberg: Högskolen i Vestfold, 2002), 7–8.
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historiemedvetande skall utvecklas27 samt att moraliska vär-
den i historien (såsom frihet eller jämlikhet) även med fördel 
kan användas för att utveckla ett historiemedvetande eftersom 
individen får studera dessa värdens utveckling och förändring 
genom historien samt diskutera dess relevans idag och i fram-
tiden28.

Den andra linjen ser tillämpandet av genetiska och genealo-
giska perspektiv på historien som betydelsefulla för att ett histo-
riemedvetande skall utvecklas. Med ett genetiskt perspektiv me-
nas att man startar från en given historisk tidpunkt och förklarar 
vad som händer efter den (historien förklaras med andra ord 
”framlänges”). Med ett genealogiskt perspektiv tas samtidsper-
spektivet i beaktande: den samtid jag befinner mig i har bety-
delse för den historia jag väljer att studera, de frågor jag väljer 
att ställa till historien samt hur jag tolkar de svar jag får från his-
torien (historien förklaras med andra ord ”baklänges”). Genom 
att se historien både genetiskt och genealogiskt når med det här 
synsättet individen en förståelse för att det tolkande pespektivet 
är betydelsefullt för hur man förstår historien. Det har hävdats 
att individers genetiska förståelse utvecklas om de arbetar med 
historien kronologiskt och att deras genealogiska förståelse ut-
vecklas om de arbetar med källor och källkritik.29 Undervisning 
som alternerar dessa två undervisningssätt anses ha en god chans 
att utveckla individers historiemedvetanden eftersom det tvingar 
dem att närma sig historien multikronologiskt.30

Den tredje linjen ser historiskt tänkande som centralt för hur 
ett historiemedvetande utvecklas.31 Historiska begrepp av första 

27 Jfr. Per Eliasson, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?”, i Historien är 
nu: en introduktion till historiedidaktiken, red Klas-Göran Karlsson och Ulf 
Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 322–323; Karlsson, ”Historiedidaktik: 
begrepp, teori och analys”, 50; Potapenko, Historiemedvetande och identitet, 
137; Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara, 53.
28 Jfr. Alvén, Historiemedvetande på prov, 93–94; Clavier, Mänsklighetens 
största problem genom alla tider, 176–177.
29 Persson, Mörkrets hjärta i klassrummet, 123–127.
30 Eliasson, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?”, 317, 325.
31 Jfr. Catherine Duquette, Le rapport entre la pensée historique et la con-
science historique. Elaboration d’une modèle d’interprétation lors de l’appren-
tissage de l’histoire chez les élèves de cinquième secondaire des écoles franco-
phone du Québec (Québec: Université de Laval, 2011), 59–60; de Laval, Det 
känns inte längre som det var länge sedan, 27; Olofsson, Fatta historia, 218.
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och andra ordningen ses inom historiskt tänkande-traditionen 
som redskap individen kan använda sig av för att analysera histo-
rien från ett metaperspektiv. Det hävdas att det kritiska angrepps-
sätt på historien som individen upparbetar genom att historiskt 
tänkande gör att hen kan närma sig historien kritiskt och reflexivt 
och på så sätt uppöva metahistoriska färdigheter som utvecklar 
hens historiemedvetande.32

Historiemedvetande tillämpas i analys av historiska medier

Ett av målen med min studie är att tillämpa historiemedvetande-
begreppet i analys av historiska medier och detta har redan gjorts i 
forskningen: man har, bland annat, tillämpat begreppet i analys av 
filmer33, läroböcker34, historiskt källmaterial35 och skönlitteratur36. 
Forskarna har använt begreppet på olika sätt i dessa studier: vissa 
har studerat ett visst historiskt medium och därifrån dragit slut-
satser om dess möjlighet att utveckla ett historiemedvetande, an-
dra har intervjuat respondenter efter att de tagit del av ett särskilt 
historiskt medium. Dessutom har vissa forskare analyserat hur ett 
historiskt medium kan ge uttryck för ett historiemedvetande. När 
man vill påvisa att ett visst medium utvecklar ett historiemedve-
tande blir utmaningen att visa hur detta kan ske. När man vill visa 
att respondenter ger uttryck för något som kan tolkas som ett his-
toriemedvetande blir utmaningen att precisera just varför de ytt-
randen respondenten gör kan sägas vara ett historiemedvetande, 
eller symptom på ett historiemedvetande. När man, till sist, vill 
studera historiemedvetande i historiska medier blir utmaningen 
att visa hur döda ting kan inneha ett historiemedvetande (vi bru-
kar vanligtvis inte tillskriva medvetanden till objekt). 

32 Duquette, Le rapport, 231, 261; Hans Olofsson, ”’Hiroshimagrejen, 
liksom’ - om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos 
högstadieelever”, i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken, red David 
Ludvigsson (Eksjö: Historielärarnas förening, 2013), 39.
33 Dahl, Folkmord som film.
34 Ammert, Det osamtidigas samtidighet; Aleksey Bushuev, ”Contemporary 
History for the Modern Generation: The Specificity of Schoolchildren’s 
Historical Consciousness Formation in Post-Soviet Russia”, i Cultural and 
Religious Diversity and Its Implications for History Education, red Joanna 
Wojdon (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 239–52; Eikeland, Et 
laereverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse.
35 Duquette, Le rapport.
36 Ingemansson, Det kunde lika gärna ha hänt idag.
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Sammanfattning

Utifrån det presenterade forskningsläget framstår följande fyra 
forskningsfrågor som särskilt relevanta: (i) att konstruera en 
teori om begreppet som inbegriper de tillämpningar av begrep-
pet som återfinns i forskningen, (ii) att precisera hur ett histo-
riemedvetande manifesteras (det vill säga, vad egentligen är ett 
uttryck för ett historiemedvetande och varför är det det?), (iii) 
att precisera hur ett historiemedvetande utvecklas och varför 
det kan sägas göra det, samt, (iv) att operationalisera begreppet 
så att et kan tillämpas i analys av historiska medier. 

Resultat

Nedan presenteras i korthet de mest betydande resultaten av 
mina undersökningar som jag delat in i tre delstudier. Den för-
sta studien utgick från frågeställningen ”Hur presenteras ett 
historiemedvetande i forskningen?”.37 Den andra studien sökte 
konstruera en teori om historiemedvetande som skulle kunna 
inbegripa de olika perspektiv som finns på begreppet i forsk-
ningen angående dess betydelse, tillämpning och utveckling.38 
Den tredje studien diskuterade resultaten från de två första 
delstudierna och försökte därigenom precisera ett metodolo-
giskt angreppssätt för hur historiemedvetandebegreppet skulle 
kunna tillämpas i analys av historiska medier, både vad gäller 
dess förmåga att uttrycka ett historiemedvetande och utveckla 
en individs historiemedvetande.39

37 Denna studie har tidigare publicerats som Robert Thorp, ”The Concept of 
Historical Consciousness in Swedish History Didactical Research”, i Cultural 
and Religious Diversity and Its Implications for History Education, red Joanna 
Wojdon (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 207–224, och jag kommer 
nedan att hänvisa till denna studie.
38 Denna studie har tidigare publicerats som Robert Thorp, ”Towards an 
Epistemological Theory of Historical Consciousness”, Historical Encounters: 
A Journal of Historical Consciousness, Historical Cultures, and History 
Education 1:1 (2014): 20–31, och jag kommer nedan att hänvisa till denna 
studie.
39 Denna studie har publicerats som Robert Thorp, ”Historical Consciousness 
and Historical Media - A History Didactical Approach to Educational Media”, 
Education Inquiry 5:4 (2014): 497–516, och jag kommer nedan att hänvisa 
till denna studie.
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Hur presenteras historiemedvetandebegreppet? 

Den första studien som genomfördes sökte svar på hur histo-
riemedvetandebegreppet definierats, tillämpats och legitime-
rats i svensk historiedidaktisk forskning. En vanlig uppfattning 
bland historiedidaktiska forskare är att historiemedvetande är 
ett vagt och komplext begrepp och studiens resultat pekar på 
en möjlig förklaring till denna uppfattning. Utifrån studien av 
historiemedvetandebegreppet så som det framträder i svensk 
forskning har kategorier induktivt skapats för att illustrera 
vad som förenar och skiljer begreppsförståelsen så som det an-
vänds i forskningen. Studien finner att det finns en konsensus 
om begreppets definition (som skall förstås som en förmåga att 
tolka det förflutna, förstå det samtida och ha perspektiv på det 
framtida) men att denna definition tillämpas på åtminstone sex 
olika sätt.40 

Enligt en tillämpning ses historiemedvetande som ett identi-
tetsskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande skapar 
vi våra identiteter. Enligt en annan tillämpning ses historie-
medvetande som ett meningsskapande begrepp: det bidrar till 
människans förståelse av sig själv och sin omvärld. Enligt en 
tredje tillämpning ses historiemedvetande som ett historieska-
pande begrepp: genom vårt historiemedvetande skapar vi his-
toria. Enligt en fjärde tillämpning ses historiemedvetande som 
ett insiktsskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande 
bibringar vi oss insikter om såväl historien som vår omvärld. 
Enligt en femte tillämpning ses historiemedvetande som ett vär-
deskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande påverkas 
våra moraliska värderingar. Samt enligt en sjätte tillämpning 
ses historiemedve tandebegreppet som ett heuristiskt begrepp: 
begreppet och dess betydelse i sig är underordnat det faktum 
att det leder till nya och intressanta perspektiv i forskningen.41 
Den sista kategorin skiljer sig från de övriga i och med att den 
inte preciserar vad ett historiemedvetande betyder för en indi-
vid, men kan ändå ses som en tillämpning eftersom begreppet 
tillämpas för att generera nya forskningsfrågor.

I samma studie presenteras argument till varför 

40 Thorp, ”The Concept of Historical Consciousness in Swedish History 
Didactical Research”, 212–218.
41 Ibid., 213–218.
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historiemedvetandebegreppets olika tillämpningar kan bidra 
till att skapa begreppslig vaghet och komplexitet gällande 
historiemedvetandebegreppet. Man kan hävda att det är svårt att 
analytiskt skilja ett begrepps definition från dess tillämpningar 
eftersom tillämpningarna tenderar att påverka hur ett begrepp 
förstås, det vill säga dess användning påverkar dess betydelse. 
I undersökningen blir detta tydligt då man studerar hur 
historiemedvetandebegreppet legitimeras i forskningen: det är 
genomgående dess tillämpningar som rättfärdigar dess existens 
och framskjutna position i svensk historiedidaktik. Av den 
här anledningen argumenterar jag sedan för att det är viktigt 
att precisera hur begreppets definition och tillämpningar hör 
samman, eftersom man annars riskerar två saker: antingen får 
man ett monolitiskt begrepp som innefattar allt men förklarar 
desto mindre, eller så får man svårt att motivera begreppets 
existens jämte dess tillämpningar. Det kan då hävdas att man 
i så fall borde fokusera på begreppets tillämpningar istället 
för begreppet i sig. Alltså ser man historiemedvetande som ett 
identitetsskapande begrepp borde man då istället prata om 
”identitet” istället för ”historiemedvetande” för att undvika 
vaghet eftersom det kan förstås som otydligt hur de två 
begreppen hänger samman.42

Hur kan en övergripande teori om historiemedvetande se ut? 

Den andra studien svarar huvudsakligen mot de andra och 
tredje frågeställningarna: avsikten är här att presentera en 
teori för historiemedvetandebegreppet som visar hur begrep-
pets definition och tillämpningar hänger samman och hur ett 
historiemedvetande kan utvecklas hos en individ samt varför 
och hur ett historiemedvetande kan påverka en individs iden-
titet och moraluppfattning. Teorin jag presenterar utgår från 
de kunskapsteoretiska (epistemologiska) aspekterna av histo-
riemedvetandebegreppet och inriktar sig alltså på begreppet 
som centralt för hur människor förstår historia. Jag definierar 
historiemedvetande som förståelsen av relationen mellan det 
förflutna, samtida och framtida och tillämpar sedan begreppet 
på hur individer skapar historisk förståelse.43

42 Ibid., 218–221.
43 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
21–22.
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Jag argumenterar därefter för hur man kan betrakta historie-
medvetandets manifestationer. Den mest grundläggande mani-
festationen av historie medvetandet kan vi se genom berättan-
det: när en individ uttrycker något om historien gör hen det 
genom berättande eller narrativ.44 

När en individ skapar narrativ om historia ger hen uttryck 
för ett historie bruk. Det finns två aspekter av historiebruk som 
är centrala för mitt argument. Den första aspekten kan kallas 
vad-aspekten och beskriver vad historiebruket syftar till och 
kan illustreras väl av Klas-Göran Karlssons typologi över his-
toriebruk: det kan vara politiskt, existentiellt, kommersiellt, ve-
tenskapligt och så vidare. 45 Den andra aspekten av historiebruk 
kallar jag för hur-aspekten och här syftar jag på hur historien 
brukas, vilket kan illustreras genom Jörn Rüsens typologi över 
historiska narrativ: en historisk berättelse (som till exempel ut-
trycker ett politiskt historiebruk) kan brukas på fyra olika sätt, 
enligt Rüsen: (i) traditionellt (för att söka upprätthålla tradi-
tioner i historien), (ii) exemplariskt (för att söka motivera reg-
ler för mänskligt agerande), (iii) kritiskt (för att söka kritisera 
samtida eller historiska samhällen eller sedvänjor), eller (iv) ge-
netiskt (för att påvisa förändring och kontinuitet i historien).46 

Till sist berör jag begreppet historiekultur på så sätt att jag 
uppfattar det som ett konglomerat av individers historiebruk. 
Genom att vi brukar historien upprätthåller vi olika historie-
kulturer. Vidare kan man uppfatta historiekultur som grund-
läggande för individers historiebruk och historiemedvetanden 
på så sätt att en historiekultur alltid föregår individen i ett visst 
samhälle eller sammanhang. Samtidigt kan det även hävdas att 
individen kan förändra historiekulturen i sin omgivning genom 
sitt historiebruk.47

Nästa steg i argumentationen är att en individs historiebruk 
skall uppfattas som ett uttryck för hens historiemedvetande: 
det är genom att studera individens historiebruk som vi kan 
komma i kontakt med dennes historiemedvetande. Därför är 

44 Ibid., 22.
45 Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 59.
46 Jörn Rüsen, ”Tradition: A Principle of Historical Sense-Generation and Its 
Logic and Effect in Historical Culture”, History and Theory 51:4 (2012): 52.
47 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
22–23.



229

det viktigt att teoretiskt söka precisera hur begreppet och dess 
manifestationer hör samman. Eftersom jag argumenterar för 
att ett historiemedvetande på den mest grundläggande nivån 
kan förstås som ett begrepp som bidrar till människors his-
toriska förståelse genom att det binder samman det förflutna, 
samtida och framtida i en multikronologisk förståelse av his-
torien och att denna förståelse sedan manifesteras genom hur 
människor brukar historien ur en vad- och hur-aspekt, är det 
viktigt att man kan koppla ett visst historiebruk till ett visst his-
toriemedvetande. Jag vill hävda att man kan göra det om man 
analyserar historiebruk utifrån hur-aspekten. Om man antar 
att det kan finnas olika epistemiska kvaliteter av ett historie-
medvetande kommer begreppet då att inte handla bara om att 
individer förstår historien genom multikronologiska samman-
hang, utan även hur de förstår dessa multikronologiska sam-
manhang. Sammankopplar man detta med historiebruk skulle 
man kunna hävda att hur en individ förstår multikronologiska 
sammanhang har betydelse för hur hon betraktar sitt och an-
dras historiebruk. Historiemedvetande skulle då kunna hävdas 
vara en sorts attityd eller hållning gentemot narrativ som bru-
kar historien, det vill säga hur-historiebruk.48 

Denna attityd eller hållning gentemot historien som beror 
på en individs historiemedvetande kan vara kvalitativt olika 
beroende på individens epistemiska uppfattningar och för 
att illustrera dessa epistemiska skillnader mellan olika histo-
riemedvetanden använder jag Peter Seixas utökning av Jörn 
Rüsens välkända typologi49 över historiemedvetanden. I Seixas 
utökade typologi diskuteras fyra epistemiska typer av historie-
medvetanden som jag anser passar mycket väl för att illustrera 
historiemedvetandets kunskapsteoretiska aspekter:
•	 Med ett traditionellt historiemedvetande betraktas historia 

och historiska utsagor som något objektivt givet: vi kan 
historia därför att vi lärt oss det av föräldrar, lärare och 
vänner. Historiska påståenden kan antingen vara sanna 
eller falska, men en person med ett traditionellt histo-
riemedvetande har ingen metod för att avgöra vilket av 

48 Ibid., 24.
49 Jörn Rüsen, ”Historical Consciousness: Narrative, Structure, Moral Function, 
and Ontogenetic Development”, i Theorizing Historical Consciousness, red 
Peter Seixas (Toronto: University of Toronto Press, 2006), 72.
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motsägande historiska påståenden som är sant.
•	 Med ett exemplariskt historiemedvetande betraktas även 

historia och historiska utsagor som något objektivt givet, 
men det preciseras att det behövs någon form av metod 
för att avgöra vad som är historiskt sant. Tillämpar man 
bara rätt metod kan man upptäcka det historiskt sanna. 
Vidare betraktas värden såsom mänskliga rättigheter som 
historiskt betingade: genom att studera historien kan vi 
bevisa (eller upptäcka) vilka rättigheter individen har.

•	 Med ett kritiskt historiemedvetande ifrågasätts sannings-
värdet i historien eller historiska utsagor. Eftersom den 
historiska sanningen betraktas som relativ till den histo-
riska kontexten eller personen kan alla historiska utsagor 
betraktas som lika sanna eller falska. Vad som följer är en 
kunskapsteoretisk relativism angånde historia, och i för-
längningen ifrågasätts därför huruvida vi kan veta något 
om historien.

•	 Med ett genetiskt historiemedvetande tas icke ett relativis-
tiskt ställningstagande angående historien eller historiska 
utsagors riktighet. Här förflyttas fokuset från det enskilda 
historiska påståendet till den kontext inom vilken det 
skapats. En person med ett genetiskt historiemedvetande 
betraktar alla historiska påståenden, kategorier och fakta 
som historiskt kontingenta och att det är helt normalt att 
det förhåller sig på det sättet samt att det är en förutsätt-
ning för att vi ska kunna nå kunskap i historia. Vad som 
hos den med ett kritiskt historiemedvetande betraktades 
som ett bevis för att historisk kunskap knappast är möjlig, 
uppfattas hos den med ett genetiskt historiemedvetande 
som en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska nå kun-
skap om det som skett. Genom att ta kontexten i beaktande 
(både den historiska och den meningsskapande individens 
kontext) kan vi komma att veta något om historien.50

Genom att relatera den här typologin av historiemedvetande 
till typologin över historiebrukets hur-aspekter kan man visa 
hur ett visst historiebruk beror på ett visst historiemedvetande. 
En person som inte besitter någon som helst förståelse för his-
toriens kontingenta karaktär, kan inte bruka historien på ett 

50 Seixas, ‘Historical Consciousness: The Progress of Knowledge in a 
Postprogressive Age’, 145–149.
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genetiskt sätt. Hen kan dessutom inte heller förhandla mellan 
eller analysera de historiekulturer hen tillhör. Med ett genetiskt 
historiemedvetande kan istället individen analysera olika his-
toriebruk från ett kontextuellt perspektiv och hen kan på så 
sätt förhålla sig till historiekulturen på ett förhandlande och 
analytiskt sätt.51

Nästa steg i analysen var att redogöra för hur och varför ett 
historiemedvetande kan utvecklas hos en individ. Eftersom jag 
ansåg att förmågan till kontextualisering är vad som skiljer de 
olika typerna av historiemedvetande åt, är det centralt att redo-
göra för hur progression sker angående individers förmåga till 
kontextualisering. Ett begrepp som fokuserar på progression i 
kontextualisering är historiskt tänkande såsom det skrivs fram 
i de brittiska och nordamerikanska forskningstraditionerna. 
Genom att tillämpa vad som ibland kallas första och andra 
ordningens begrepp52 på historia hävdas det att individer når 
en förmåga att tolka historien och dess utsagor på ett alltmer 
kontextualiserat sätt: individen når en förståelse för historie-
vetenskapens tolkande och framställningsmässiga karaktär. 
Tanken är att denna insikt ska leda till en förståelse för hur 
metod, urval, tolkning och framställning påverkar historikers 
arbete, dvs. historikerns kontext. Detta leder sedan vidare till 
en förståelse av perspektivens betydelse för historiskt menings-
skapande: den historiska agentens perspektiv måste tas på lika 
stort allvar som den tolkande historikerns perspektiv.53

Ett fullt utvecklat historiskt tänkande leder till vad den aus-
traliensiske historikern Robert Parkes kallar en historiografisk 
blick54, det vill säga en förmåga att ta hänsyn till hela den histo-
riska framställningsprocessen, inklusive det tolkande subjektet. 
Jag hävdar att en person med ett genetiskt historiemedvetande 
är en person som har en sådan historiografisk blick, och att det 
således är genom kontextualiseringsgraden som begreppen his-
toriemedvetande och historiskt tänkande kan sammankopplas. 

51 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
23–25.
52 Andra benämningar har även använts för dessa begrepp, se Mikael Berg, 
Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av 
skolämnet historia (Karlstad: Karlstads universitet, 2014), 48–50.
53 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 26.
54 På engelska ”historiographic gaze”. Min översättning.
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Genom historiskt tänkande kan en person utveckla sin förmåga 
till kontextualisering och därmed även utveckla sitt historiemed-
vetande.55

Denna kontextualiseringsförmåga kan även hävdas vara cen-
tral för individers identiets- och moralbildning. Genom att till-
lämpa narrativ identitetsteori56 såsom den beskrivs av den ame-
rikanska filosofen Marya Schechtman kan ett samband mellan 
historiemedvetande och identitetsbildning påvisas genom att en 
individs attityd till narrativer är avgörande för hens identitets-
bildning.57 En person som inte har någon medvetenhet om hur 
narrativer påverkar sin identitet har inte en likadan identitets-
uppfattning som en person som har denna medvetenhet. Vidare 
kan man hävda att en person med ett traditionellt historiemed-
vetande troligen har en identitetsuppfattning som är statisk, 
medan en person med ett genetiskt historiemedvetande förmod-
ligen har en mer dynamisk identitetsuppfattning eftersom denne 
kan sägas ha en medvetenhet om att de narrativ som vi skapar 
om oss själva är påverkade och beroende av både rumsliga och 
temporala kontexter och kan således förändras i tid och rum. 

Tätt sammankopplad med en individs identitet är hennes 
moraluppfattning. Om man betraktar identitet som en källa till 
moral på så sätt att vi sympatiserar moraliskt med dem som vi 
känner tillhörighet med och vice versa, kan man med samma typ 
av argument som ovan hävda att vilken typ av historiemedve-
tande en person har är avgörande för vilken moralsyn hen har. 
Ett traditionellt historiemedvetande kan leda till en moralsyn 
som är statisk och därmed finns det en risk att det inte tas någon 
hänsyn till den moraliska kontexten. En person med ett genetiskt 
historiemedvetande kan enligt resonemanget ovan ha lättare att 
se den andres perspektiv i moraliska frågor och får därmed möj-
ligen en mer tolerant moralsyn.58

55 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
26–27.
56 Med ”narrativ identitetsteori” menar jag en teori som hävdar att individer 
skapar, upprätthåller och utvecklar sina identiteter genom att skapa berättelser 
eller narrativ om sig själva. 
57 Marya Schechtman, The Constitution of Selves (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 2007), 93–94, 143–144.
58 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
27–28.



233

Vilken relevans kan teorin ha för historieundervisning och 
användande av historiska medier?

Den sista studien utgår från den teori av historiemedvetande-
begreppet som presenterats ovan och diskuterar en modell för 
operationalisering av begreppet och teorin i analys av histo-
riska medier. I studien skisseras en modell för hur historiemed-
vetandebegreppet kan förstås som tolkningsram och metodo-
logiskt angreppssätt vid analys av historiska medier. Den mest 
grundläggande tanken är att man genom att analysera indi-
viders historiebruk kan analysera deras historiemedvetande. 
Därför är det centralt att man utgår från historiebruk när man 
analyserar historiemedvetanden. Hur en person brukar histo-
rien visar vilken kontextualiseringsförmåga hen har, och, enligt 
den teori som presenterats ovan, på så vis även vilken typ av 
historiemedvetande hen har. Jag argumenterar därför att det 
historiemedvetande man möjligtvis kan stöta på i en lärobok 
i historia är författarens: det är hen som skapat det historiska 
narrativ vi möter och alltså brukat historien både ur en vad- 
och hur-aspekt. Om vi vill kunna säga något om eventuella 
läsares historiemedvetanden utifrån lärobokstexter (eller andra 
historiska medier) måste vi undersöka hur de upplevt det his-
toriska mediet och de historiebruk som kommit till uttryck där 
genom de historiebruk de i sin tur ger upphov till. Jag hävdar 
alltså att man måste arbeta med flera olika typer av data om 
man vill analysera en individs historiemedvetande i relation till 
historiska medier.59 Forskning har dessutom visat att en persons 
epistemiska uppfattningar har betydelse för hur hen tolkar his-
toriska narrativ och brukar historien.60

Jag tillämpar sedan delar av tolkningsramen i analys av ett 
avsnitt ur en lärobok i historia för det svenska högstadiet uti-
från frågorna vilket historiemedvetande vi kan möta i avsnittet 
samt hur avsnittet kan sägas påverka individers historiemedve-
tanden. Om historiebruket är det sätt på vilket man kan komma 
i kontakt med en persons historiemedvetande dras alltså slut-
satsen att man genom att göra läroboksanalys endast möjligen 
kan dra slutsatser om läroboksförfattarens historiemedvetande 

59 Thorp, ”Historical Consciousness and Historical Media - A History 
Didactical Approach to Educational Media”, 502–504.
60 Ibid., 501.
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eftersom det är det enda historiebruk vi kan antas möta i en 
lärobok. Om man vill kunna uttala sig om hur läromedel på-
verkar individers historiemedvetanden måste man rimligen gå 
bortom historieboken för att undersöka läroboksanvändarens 
historiebruk (och därigenom hens historiemedvetande). Vidare 
hävdas det att vilken typ av historiemedvetande en person har 
är avgörande för hur hen tolkar ett visst läromedel: om en per-
son har ett traditionellt historiemedvetande antas det att hen 
har en liten förmåga att ta till sig läromedel som skulle kunna 
betraktas som multi-perspektivistiska och multikronologiska. 
En person som har ett genetiskt historiemedvetande antas 
även kunna använda i princip vilket läromedel som helst för 
att kunna utveckla ett historiemedvetande då hen besitter den 
historiografiska blicken som nämndes ovan.61

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att den första studien gene-
rerar tre viktiga resultat: för det första kartläggs hur historie-
medvetandebegreppet används i svensk historiedidaktisk forsk-
ning, för det andra preciseras användningen av begreppet ge-
nom den presenterade kategoriseringen av tillämpningar samt 
för det tredje anges en förklaring till vari begreppets vaghet och 
komplexitet består. Med hjälp av resultaten från studien skulle 
man alltså kunna gå från att säga att historiemedvetande är ett 
vagt och komplext begrepp till att diskutera på vilket sätt det 
kan vara så och varför det kan vara fallet.

Resultaten av den andra studien är att en regelgivande de-
finition av historiemedvetandebegreppet stipulerats samt att en 
heltäckande teori över historiemedvetandets manifesteringar, 
utveckling och rättfärdigande skisserats. Den här teorin kan sä-
gas vara originell därför att den försöker sammanföra forskning 
från vad som i Sverige brukar kallas för den tysk-skandinaviska 
eller kontinentala forskningstraditionen samt den anglosaxiska 
forskningstraditionen om historiemedvetande. Dessa två tradi-
tioner har ibland sagts vara för olika för att kunna samman-
föras62 men en förhoppning är att teorin som presenteras i den 

61 Ibid., 512–513.
62 Erik Lund, ”Historiebevissthetsbegrepet i engelsk historiedidaktikk: teo-
riutvikling og didaktisk konkretisering i en ny laereplan”, i Historiedidaktik 
i Norden 9, red Per Eliasson m.fl. (Malmö; Halmstad: Malmö högskola; 
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andra studien kan visa på ett möjligt sätt att sammanföra de två 
forskningstraditionerna. Ett sådant närmande skulle kunna vara 
mycket fruktbart för historiedidaktiken i allmänhet och histo-
riemedvetandbegreppet i synnerhet. I den brittiska och norda-
merikanska forskningen tillämpas i regel vad som brukar kallas 
empiristyrd praktiknära forskning om hur elever utvecklar his-
torisk förståelse medan man i den tysk-skandinaviska forskings-
traditionen som utgår från historiemedvetandebegreppet har ett 
mer filosofiskt, existentiellt och hermeneutiskt angreppssätt på 
samma forskningsproblem. Ett möjligt resultat av min studie är 
att två skilda teoretiska perspektiv på historiedidaktik och histo-
rieundervisning kan förenas och nya perspektiv tillföras.

Den tredje studiens resultat kan sägas vara intressanta på en 
rad olika sätt: (i) den stipulerade teorin operationaliseras, (ii) det 
preciseras hur man skulle kunna studera ett historiemedvetande i 
praktiken (det vill säga genom historiebruk), (iii) en metod för att 
studera historiemedvetande föreslås (det vill säga genom en indi-
vids hur-historiebruk), (iv) det diskuteras hur historiemedvetande-
begreppet skulle kunna användas som en teoretisk modell för att 
analysera historiska medier, (v) den visar på betydelsen av indivi-
ders historiemedvetanden för hur de uppfattar och tolkar histo-
riska medier samt, slutligen, (vi) den visar hur de två aspekterna av 
historiebruk kan tillämpas i analys av läroböcker i historia.

Avslutande diskussion

Vilken relevans har då detta för historieundervisningen i den 
svenska skolan? Min förhoppning är att den presenterade teo-
rin och modellen över historiemedvetande kan göra begreppet 
praktiskt användbart i en undervisningssituation både som ett 
beskrivande och analytiskt instrument. Lärare och elever i den 
svenska skolan kan med fördel använda den presenterade teo-
rin och modellen för att analysera sitt egna såväl som undervis-
ningsmediernas historiebruk.
Genom att presentera en så gott som heltäckande studie av hur 
historiemedvetande presenteras i svensk, brittisk och nordame-
rikansk forskning och att peka på vari begreppets upplevda 
vaghet och komplexitet kan bero har en heltäckande och 

Högskolan i Halmstad, 2012), 97–98.
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praktiknära teori av historiemedvetandebegreppet skisserats. 
Denna teori har diskuterats utifrån ett praktiknära historiedi-
daktiskt perspektiv och en analysmodell med utgångspunkt i 
den presenterade teorin om historiemedvetande har framarbe-
tats och tillämpats i en analys av en lärobok i historia för det 
svenska högstadiet. Det är min övertygelse att samma typ av 
analyser kan genomföras på alla typer av historiska medier, så-
väl de som används i och utanför skolan.
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