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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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