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UPPDRAGET 

Ett lokalhistoriskt centrum, tryggt förankrat i ett universitet, kan rimligen 

inte med bibehållen självaktning undvika att diskutera lokalhistoriens po

sition i skolan. Eller rättare sagt, tyvärr; dess brist på position. 
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Nu må det emellertid genast sägas, att motiven bakom diskussionerna vid 

det lokalhistoriska centret i Linköping ingalunda gällt lokalhistoria i skolan 

för lokalhistoriens egen skull allenast. Nej, större visioner har funnits. Så

lunda har tankar skymtat om lokalhistoriens möjligheter att förbättra histo

rieämnets status bland skolans växande människor, kanske rentav vara 

dem till nytta och glädje i deras sökande efter en identitet. 

Men om denna förträfflighet med lokalhistoria i skolan händelsevis skulle 

vara sann, varför har man då inte för länge sedan reformerat ämnet och gett 

skolan en annan historia? Eller har man måntro försökt? I varje fall diskus

terat det kanske? Frågorna återkom med en viss envishet under diskus

sionerna. 

Så blev det inom centret så småningom dags att ta reda på vad som till 

äventyrs skrivits i ärendet. Uppdraget föll på mig som gammal skolman. 

Min första överraskning - och den var verkligen positiv - var att de forskare 

jag tog kontakt med mötte mig med idel välvilja och hjälpte mig stort att 

hitta till källorna. Jag känner tacksamhet härför. Som historieintresserad 

icke-historiker hade jag utan detta bistånd svårligen funnit vägen in i histo

rieämnets historia. 

Sysslebäck våren 1991 

Lars Elam 
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SKOLÄMNET ANNORLUNDA 

Clio har levt och lever ett något säreget liv inom svensk obligatorisk skola. 

Om gudinnan sneglar på alla andra ämneskollegor, kan hon se att hon i 

flera väsentliga avseenden skiljer sig mer eller mindre uppenbart från dem. 

När hennes nyfikenhet ändå är väckt, märker hon vid en närmare gransk

ning att hennes avvikelser från omgivningen på sätt och vis hänger sam

man i en lång kedja. 

Den första säregenheten är att den helt övervägande delen av unga och 

gamla människor utanför skolan tycker att Clios leverne inne i skolan är 

nog så viktigt och väsentligt medan alltför många av de unga därinne är be

svärande kallsinniga inför hennes charm. 

Diskrepansen mellan de växandes svala intresse för Clio och vuxenvärl

dens tro på hennes betydelse beror till icke ringa del på att våra beslutsfattare 

sett den sköna gudinnan som en ovärderlig medhjälpare i sitt samhällsbyg

gande - eller i många år sitt samhällsbevarande. Historia har därför (tillsam

mans med medborgar- och samhällskunskap) diskuterats bland politiker 

mer än andra skolämnen. Det är den andra säregenheten. 

Man skulle tro att beslutsfattarnas intresse härvid gällt historieämnets sak

innehåll. Men politikers förväntningar på ämnet har snarare varit inriktade 

mot de spår man ville se efter gudinnans framfart inne i skolan, förhopp

ningsvis bestående spår hos medborgarna. Hur hon hanterades i undervis

ningen frågar man inte nämnvärt efter utan utgick från att urgamla tradi

tioner med rötter ända nere hos Herodotos, Tokydides och Bibeln fick styra 

undervisningsmetoden. Härigenom kom historia att som enda ämne få 

sätta den praktiska pedagogikens grundregel nummer ett åsido. Den säger 

att man skall börja allt studium i det för eleverna näraliggande kända. I his

toria börjar man emellertid i ett avlägset dimhöljt fjärran. Här är säregenhet 

nummer tre. 

Betraktar man Clio närmare, finner man att hon inte har enbart en närhets

aspekt utan snarare två. Det är den fjärde säregenheten hos denna märkliga 

gudom, som i skolan alltför sällan haft skäl att rätta till sin lagerkrans, som 

ofta glidit på sned, och än mindre att plocka fram sin trumpet för en seger

fanfar. 
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Viktigt men ointressant 

En sked fiskleverolja om dagen skulle man ha som liten. Den ansågs av 
vuxenvärlden som synnerligen värdefull för barns välbefinnande. Åt
minstone vintertid. Men det var en pina att svå.lja den vämjeligt smetiga 
dosen. Någon pardon gavs dock inte och jag minns ännu min förundran 
över att ett av mina syskon glatt tog sin sked och till och med antydde att det 
smakade gott. Henne måtte det vara fel på. 
Senare nå·r jag som skolman serverade mina elever den i mitt tycke härliga 
medicinen historia, fann jag åter och åter igen att alltför många elever rea
gerade som om det var fiskleverolja jag bjöd dem. Det gjorde mig inte bara 
förvånad utan dessutom mäkta sorgsen. Historiekunnande var ju i mina 
ögon så viktigt att bära med sig. Och jag var inte ensam att tycka så. Lars 
Forsell skrev någon gång någonstans, som jag minns det, att ungdomars 
kunskap om vår historia å"r som ett sjökort över det framtidsvatten, fyllt av 
kobbar och skär, som de skall segla ut på. Liknelsen tycks mig skön, må
hända något påverkat av att jag som ung var en ivrig skärgårdsseglare. 
Det är emellertid många fler än Lars Forsell och jag som upplever his
torieämnets betydelse för de unga. 

- Värdet 

Att kunna historia är viktigt, anser förvånansvärt många vuxna. Åtta av tio 

enligt den sifo-undersökning som gjordes 1983. Att lära sig räkna, läsa och 

skriva ligger naturligtvis i nästan hundraprocentig topp, följda av engelska, 

samhälls- och miljökunskap på omkring nittiofem procent. 

I mittfältet av sammanlagt tjugonio ifrågasatta skolverksamheter hittar vi 

historia med åttiotvå procents stöd från de tillfrågade vuxna, medan "skriva 

maskin" och teckning (som numera heter bild) får bottenplaceringar neråt 

femtio procent. 

Fler av grundskolans verksamheter värderas emellertid olika av olika ål

dersgrupper. Litteratur och, säreget nog, teknik är exempelvis inte värst vik

tiga enligt åtskilliga 16 - 19-åringar medan skolbarnsföräldrar har en annan 

bedömning. Med barnkunskap och "internationell förståelse" är det tvärt

om; viktigt bland de yngre men mer perifert bland de något äldre. Historia 

är dock lika betydelsefullt för ung och gammal. Högstadieelever som många 
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gånger finner historia oaptitligt eller rent värdelöst är några år senare så

lunda beredda att påstå ämnet vara viktigt. 

Det ter sig en aning anmärkningsvärt. 

Vad det kan bero på att förhållandevis många människor anser historisk 

bildning vara betydelsefull, ger däremot sifo-undersökningen inte svar på. 

Ingen annan undersökning heller såvitt jag kunnat se. Förklaringarna kan 

vara många, alltifrån läroverkstraditionens allmänbildningsideal, förstärkt 

av Gösta Knutsons frågesportande under nittonhundratalets mitt, fram till 

nutidsmänniskans längtan efter rötter eller förståelse för den förvirrande 

omvärld hon lever i. 

Kanske journalisten Ellen Dahlberg kommer sanningen nära då hon skri

ver att "intresset för vår historia upplever just nu en märkbar renässans 

som dock knappast gäller historia i det stora formatet, hjältekungarnas och 

krigarbragdernas historia. Tvärtom vill dagens, med teknik fullmt1.tade 

människor veta och lära sig mera om hur äldre generationer klarade sig 

under betydligt enklare förhållanden." Det skulle sålunda vara vardags

människans historia som vuxna värderar - och det är en annan än skol

elevernas. Än så länge. 

Bakgrund Skolöverstyrelsen, som beställde sifo-undersökningen 1983, 

ville finna "Allmänhetens bild av grundskolan och dess inne

håll". Den då tjugoåriga skolformen hade hamnat i en ganska 

omfattande negativ massmediekritik, som sifo-undersökning

en inte helt levde upp till. 

- Intresset 

Ellen Dahlberg har en artikel om "Arbetskläder genom tiderna" 

i Tiden 4. 1991. 

Det var bara rektorns historielektioner som han svagt mindes efteråt, men 
vad han och kamraterna "hade att göra med det rektorn föreläste om kunde 
man naturligtvis fråga sig och åtskilliga frågade sig det också" berå'ttar Ivar 
Lo-Johansson om sin folkhögskoletid. Han hade genom lärarna fått skymta 
en vit och intellektuell vå"rld "där solskenet vällde in och tycktes döda 
ovisshetens och rädslans bakterier". Men där fanns en helt annan luft än 
den han själv andades. ("Asfalt", Bonniers 1974) 
Ivar Los skildring gjorde mig bedrövad. Även han, - som egentligen inte 



skrev annat än historia; de vadmalsgrå vardagsmänniskornas historia i 

skönlitterär form, - hade mött undervisningens traditionella historieämne 
som någonting främmande vilket knappast angick honom. 

"Ta bort historian", utbrister en fjortonårig värmlänning i en tidnings

intervju hösten 1990. "Om Napoleon blev nånting på sin tid är inget vä

sentligt att veta i dag. Den som är intresserad av historia kan ju läsa det på 

sin fritid." - "Nu är det framtiden som gäller," tillägger en kamrat. "För vi 

går ju i skolan för att bli nånting." 

Och det tror sig alltså fjortonåringarna kunna bli helt utan bakgrund. 

Så tycks det alltid ha varit. Redan på 1880-talet rapporterade en av folksko

lans inspektörer att historieämnet var "ett av de minst uppskattade", berät

tar Åke lsling. 
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Jag erinrar mig en annan djupt historieskeptisk fjortonåring, som jag mötte 

i tidiga 1950-talets Bergslagen. All den historia jag försökte lära honom och 

hans kamrater var bara lögn och propaganda, fick jag en dag veta. Det hade 

minsann hans pappa sagt. Så mina lektioner var inte bara värdelösa, de var 

rent skadliga. Om Karl XII eller självaste Napoleon någonsin levat var till 

och med tvivelaktigt. 

Den arten av historiskt ointresse har jag därefter dock inte mött. Däremot 

stötte jag sedermera på en del föräldrars skepsis mot lokalhistoriska studier i 

skolan. Inom arbetarrörelsen fanns en tradition av kallsinnighet inför lo

kalhistoriska undersökningar och hembygdsmuseer, berättar Maths Isacson. 

"Dessa har förknippats med bonderörelsens och medelklassens vurm för 

det gamla, djupt orättvisa samhället," skriver Isacson och pekar på arbetar

rörelsens framåtriktade intesse. Inte minst gräv-där-du-står-rörelsen bidrog 

emellertid till en förändring av den negativa attityden mot närsamhällets 

historia. 

Den unga värmlänningen i tidningsintervjun hade dock noterat att en och 

annan kamrat märkligt nog tycktes vara fängslad av historieämnet. Han 

hade nog själv varit det en gång, när han på lågstadiet först mötte historia 

genom den gemensamt byggda stenåldersbyn i klassrummets sandlåda. Då 

brukar intresset vara närmast hundraprocentigt. Men sedan dalar det brant 

ner mot högstadiets bottenläge. Att några bibehåller intresset, inte bara un-
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der skolåren utan ofta livet igenom, är egentligen svårförklarligt. Någon 

saklig undersökning av detta fenomen tycks aldrig ha gjorts. 

Elevernas kulturfostran i hemmen kan naturligtvis spela en roll men 

knappast vara avgörande. Jag har mött syskon som haft samma lärare i his

toria genom hela grundskolan men likväl visat ett historieintresse av påtag

lig skillnad. 

Gudabenådade historielärare är naturligtvis av största betydelse för att skapa 

intresse hos eleverna. Men deras antal är begränsat. Något mer må sålunda 

till. Christer Karlegärd har på ett härligt sätt visat hur "det förflutna" miss

handlas och stympas före mötet med eleverna. Men han saknar hos våra 

historielärare professionellt kunnande i den stympning som nödvändigtvis 

måste komma till stånd. Vi saknar historiedidaktik i svensk ämnes- och lä

rarutbildning, slår han fast. Det innebär medvetna metoder och tekniker för 

verkningsfull förmedling av historia. Annorstädes tycks sådan didaktik 

vara en given del av den akademiska historieutbildningen. 

Den grundforskning som sådan didaktik kräver, saknas förresten också till 

stor del, konstaterar Karlegärd. Vi vet till exempel för litet om elevers 

"intressen, behov och kapacitet". Han är ingalunda ensam. Lärarutbildar

kollegorna Lennart Behrenz och Nils Gruvberger har uppmärksammat spe

cifikt historiedidaktiska problem. I en internationell översikt anger K Pel

lens de två mest allmängiltiga didaktiska problemen men här finns inte 

elevens förmåga och vilja med. Pellens nämner dels frågan om kronologisk 

kontinuitet eller ej, dels avvägningen mellan nations- och världshistoria. 

Rimligen finns det didaktiskt oskolade lärare som med intuition skapar re

sultatrik historieundervisning. De är ofta goda berättare. Med inlevelse, fan

tasi och en smula skådespelartalang - kanske uppbackade av härliga histo

rieplanscher - trollbinder de sina unga åhörare. Att berätta och visa plan

scher blev emellertid pedagogiskt tvivelaktigt under grundskolans fram

växt, då elevernas självverksamhet i arbetsskolans form var det efter

strävansvärda. Hur just historieämnet - där lärarens berättande fallit sig 

naturligt och tidigare varit rentav rekommenderat - drabbades av akti

vitetspedagogikens budskap, är inte klarlagt. Däremot har Lars-Arne Nor

borg berättat hur sådant arbetssätt lockat till lokalhistoriska studier där 

sällan någon styrande lärobok finns att tillgå. 



Bakgrund De unga värmlänningarna är intervjuade i Värmlandsbygden 

26.10.1990. 
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Åke Isling är en av de få som - i sitt sökande efter en demokra

tisk skola - verkligen forskat i historieämnets historia. Resulta

ten redovisar han i "Kampen för och emot en demokratisk 

skola", främst del 2 om "Det pedagogiska arvet" (Sober 1988), ett 

verk jag har anledning att åtskilligt återkomma till. 

Stads- och kommunhistoriska institutet har 1990 utgett en 

intressant liten skrift om "Lokalhistoria inför framtiden" där 

bland andra Maths Isacson skrivit om "Arbetarrörelsen och 

lokalhistorien". 

Lennart Behrenz, Nils Gruvberger och Christer Karlegärd är tre 

lärarutbildare som engagerat sig i frågan hur historieundervis

ning går till. De förstnämnda har presenterat var sitt kompen

dium; Behrenz'"Historia - varför, vad, hur" (årsangivelse sak

nas men bör vara 1985 eller 1986) och Gruvbergers "Historia på 

grundskolan" (Högskolan i Jönköping 1987). Karlegärd medar

betar med "Historiedidaktik - något för Sverige?" i Göran 

Behres och Birgitta Odens "Historievetenskap och historie

didaktik" (Liber 1982), där även Lars-Arne Norbergs "Grund

utbildning i historia - mål och medel" ingår. 

K Pellens artikel "History Educational Programs" återfinns i 

The International Encyclopedia of Education, volume 4 

(Pergamon Press). 
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CLIO I SAMHÄLLETS TJÄNST 

När professionella utbildningsekonomer äntligen fick komma till tals med 
oss den praktiska pedagogikens folk försökte de lära oss hur beslutsfattare, 

planerare och ekonomer egentligen såg på vår verksamhet - även om de 

själva inte förstod sitt sätt att se emellanåt. 

Skolan skulle fungera ungefå"r som en Grottekvarn ur vilken det skulle 

komma välgång och lycka till varje ung människa och hela vårt folk. Vi 
som arbeade inom skolan var Fenja och Menja, som höll kvarnen i gång, 
medan kung Frode, som å"gde kvarnen och bestämde dess förväntade pro

duktionsresultat, var samhället. Ägaren styrde kvarnarbetet genom sin 
input, det vill så·ga de barn, den lärarutbildning, de pengar samt de mål och 
bestiimmelser som kvarnen matades med. Resultatet av alla Fenjors och 

Menjors arbete, undervisningens output, skulle småningom ge de effekter 
som Frode tänkt sig. Det handlade inte bara om de mål av kunskaper och 

färdighe ter som angivits för skolans olika ämnen och verksamheter (en 

kvalificeringsfostran för kommande arbete) utan å·n mer bestående egen
skaper och vå"rderingar hos de förutvarande eleverna (en socialisations

fostran). Det var så kallade övergripande mål om demokrati, jämlikhet, 
solidaritet och slika sköna ting som fick en del lärare att tala om läro

planspoesi. 
Stämde inte outputens effekter med de önskade målen var det bara för be

slutsfattarna, planerarna och ekonomerna att justera inputen på ett eller 

annat så"tt. 

Men vad som hände inne i skolans vardagsarbete var en "black box" i eko
nomernas modell. Den svarta lådan fick sko/folket ensamt ta ansvar för. 

Göran Andolf fann det politiska intresset för undervisningens innehåll 

vara ringa redan under tidigt artonhundratal och Gunnar Richardson berät

tar att de metodiska frågorna inte rönte nämnvå"rd uppmå"rksamhet i riks

dagen under grundskolans födelse. (lsling har under hand berättat att hans 
genomgång av svensk folkundervisnings mödosamma vandring mot en 

demokratisk skola bara uppvisat ett brinnande innehållsintresse från riks

dagsfolks sida. Det var böndernas förhoppning om en gymnastik i folksko

lan som med trävapenövningar kunde förkorta värnpliktstiden för deras 

söner och drängar.) 
Det är alltså något som nästan kan kallas historieundervisningens spin-off

effekt - även om övergripande mål låter trevligare - som fängslat besluts-



fattarna genom tiderna. Och härvidlag har historieå'mnet varit högaktuellt 

många gånger. 
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"Kristen tro och moral samt fosterlandskärlek var huvudmål för skolans 

fostran och inlärning" långt in på nittonhundratalet, skriver Åke Isling om 

folkskolans "undersåtsutbildning" och påpekar - i motsats till annan forsk

ning - att skolan även fortsättningsvis bedrivit moralfostran. En indoktrine

ring i "kristen tro som grund för den sedliga fostran" ersattes, med försiktig 

början genom 1919 års undervisningsplan, av en moralpåverkan med "de

mokratiska normer som rättsnöre". 

Kristen och patriotisk moralfostran i skolan var en internationell företeelse, 

hade Herbert Tingsten redan 1969 visat. Hans iakttagelser bekräftades några 

år senare av Göran Andolfs specialstudium av det svenska gymnasiets his

torieämne. Isling bygger i sitt arbete om den demokratiska skolan dock 

närmast vidare på Thomas Englunds, Ulf P Lundgrens, Sixten Marklunds 

och Gunnar Richardsons studier av de politiska strömningarna bakom ut

vecklingen av den obligatoriska skolan i vårt land. Englund och Isling har 

härvid kommit att ägna särskild uppmärksamhet åt historieämnet som ett 

av de mer förnämliga indoktrineringsinstrumenten. 

Politiska mål, undervisningsinriktning och vetenskapssyn beträffande his

toria har, som rimligt är, ett visst utvecklingssarnband. Vid forskares redo

visning av detta utgår man ofta från dansken Svend S0dring Jensens mo

dell från 1978 med fyra utvecklingsskeden. Det första (det klassiska) med C T 

Odhner som främste vetenskaplige företrädare såg individen som tjänare åt 

den nationella utvecklingen, det andra (det objektivistiska) ville däremot 

fostra till saklighet, vara värderings- och spekulationsfritt. Dessa båda satte 

det historiska stoffet som subjekt i målformuleringarna. 

Genom grundskolan gjordes elevernas personlighetsutveckling till subjekt 

medan det historiska stoffet blev ett av medlen. Först korn det tredje skedet 

(det formella) där analysen blev viktigast. Elevernas kritiska förmåga skulle 

tränas. Kopplingen till Weibullska skolan inom historievetenskapen är up

penbar. Det fjärde skedet (det kategoriala) sätter fortfarande eleven i cent

rum men strävar efter synteser, varvid de unga människornas inlevelse

och reflektionsförrnåga blir betydelsefulla. 

Tomas Englund vill dock 1986 se ett femte skede vara på framväxt där - för 

att låna Lennart Behrenz' uttryck - "den stora besinningen har inträtt" ge-
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nom att det historiska stoffet, läraren och eleven tillsammans ses som sub

jekt. 

Det som är av särskilt intresse i detta sammanhang är att lokalhistoriens 

roll ingenstans finns påtalad. Tvärtom innebär utvecklingen från nationa

lism till syntes en allt starkare betoning av det internationella samhället. 

Helt förbisedd är lokalhistorien dock inte i de styrdokument för lärarens ar

bete som ges ut i form av läroplaner och handledningar. 

Bakgrund Min liknelse av skolan med Grottesångens kvarn får inte dras 

ut för långt. Att skolans personal skulle mala fram samhälls

omstörtande elever i stil med vad Fenja och Menja gjorde har 

jag icke sett tillstymmelser till. I Snorres Edda återges sagan om 

Grotte. 

En utbildningsekonomisk pionjär var Nils-Olof Christoffers

son som med artikeln "Är skolan effektiv?" (i RRV:s skrift "Är 

verksamheten effektiv? 1979) förde fram effektivitetsaspekten i 

svensk skoldebatt och utbildningsplanering. Ulf P Lundgren 

kom samma år med ett klarläggande av beslutsfattarnas ving

klippta roll vid utformningen av skolans input ("Att organi

sera omvärlden", Liber 1979). Skolpolitiska beslut kräver nu

mera så omfattande underlag att det måste tas fram av experter 

och administratörer - som sedan ofta får uppgiften att mäta den 

förhoppningsvis förändrade outputen! De utvärderar sålunda 

sig själva. 

Lundgren ansvarar nu för det nya skolverkets samlade utvär

dering av den skola vars input avsevärt renodlas till målför

väntningar utan en mängd styrbestämmelser. För drömmen 

om lokalhistoria i skolan, som knappast tål detaljerad central 

styrning, kan det vara en tröst att just Lundgren pekat på att en 

skola, styrd av centralt givna mål, riskerar att "väsentliga mål 

ersätts med vad som är lätt att mäta" (Brita Stenholm: Fem pro

fessorer har ordet, Skolledaren 10/90). 

Herbert Tingstens "Gud och fosterlandet" (Norstedts 1969) och 

Göran Andolfs "Historien på gymnasiet" (Esselte 1972) kan sä

gas vara föregångare till en rad omfattande studier av svensk 

skolpolitik och dess grad av förverkligande; de tidigare nämnda 

verken av Isling och Lundgren, Tomas Englunds 

"Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola 
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under 1900-talet" (Pedagogiska institutionen, Uppsala universi

tet 1986), Sixten Marklunds "Skolsverige 1950 - 1975" (Utbild

ningsförlaget) i sex delar och Gunnar Richardsons "Drömmen 

om en ny skola" (Liber 1983). 

Jensens modell möter man hos Behrenz, Englund och Gruv

berger. Behre/Oden ger i sin tidigare nämnda bok en tät men 

god översikt med koppling till vetenskapen. Denna koppling 

påpekades även av Andolf. I Behre/Odens bok diskuterar 

Aleksander Loit "Syntes i historievetenskapen" och går dess

utom in på problemorienterad och elevstyrd samt syntesinrik

tad historieundervisning. 

Jag har i en artikel om "Grundskolans hembygdshistoria" 

(Kronos 1 /90) gett en översikt över lokalhistoriens behandling 

i läroplaner och lärares handbokslitteratur. 



12 

NÄRHETEN 

I motsats till beslutsfattarnas positiva förväntningar på historieämnets bety

delse för unga människor finns de som menat och menar att historia egent

ligen inte alls hör hemma i skolan. Sådana tankar finns även av gammalt 

datum. Göran Andolf har en del att berätta om detta: 

Esaias Tegner lär ha meddelat att historia inte är "ett lämpligt läroämne för 

barn, knappast för ynglingar utan egentligen för mannen" och tillagt att 

"den enda form varunder barnet kan fatta historien är sagan". Erik Gustaf 

Geijer, historieprofessorn, var också ointresserad av historia för unga män

niskor och Hans Järta menade att historiestudium kräver mer förstånd att 

fatta än en pilt mäktar. Att flickor skulle få historiekunskaper var över hu

vud inte att tänka på, enligt Åke Isling. Han visar dessutom hur allmänna 

folkskollärarföreningen för mer än hundra år sedan krävde ny läsebok där

för att den de hade låg långt över barnens förutsättningar. 

- Det går 

Skepsisen mot historia i skolan finns kvar. Den underbyggs emellanåt med 

diskutabelt hårddragna hänvisningar till Jean Piagets teorier om förstånds

utvecklingen hos barn. Han ansåg sig ha funnit att växande människors 

förmåga till renodlat abstrakt tänkande mognar först kring femtonårsåldern. 

Uppfattas historisk medvetenhet som en klar abstraktion hamnar man lätt i 

Geijers bedömning att historiestudier inte är någonting för barn och ung

dom. Dithän kom emellertid inte Piaget. 

Det finns vittnesbörd om möjligheten att stimulera barn till uppbyggnad av 

ett historiskt sinne, har Nils Gruvberger berättat och hänvisar till austra

liska, engelska och norska studier. Hans egna små undersökningar pekar å t 

samma håll. Abstrakt tänkande kan uppövas redan på mellanstadiet, menar 

han och får stöd av Alexander Loits uttalande att "skillnaderna i elevers 

förmåga till reception, abstraktion och konstruktivt tänkande, främst de 

skillnader som beror på olika utvecklingsnivåer i olika åldrar, skall bemötas 

med pedagogiska medel". Christer Karlegärd andas heller inte pessimism 

men konstaterar vår hittills bristfälliga vetskap om "historiemedvetandets 

villkor" och får, som antytts, stöd av Lennart Behrenz och Nils Gruvberger i 

sitt krav på en inhemsk historiedidaktik. 
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Delar man de svenska lärarutbildarnas tilltro till möjligheten att åstad

komma engagerande och effektgivande historieundervisning redan långt 

ner i grundskolan, - och det gör man som historieförälskad skolman -

kommer närhetskravet osökt i fokus. Den pedagogiska grundregeln om 

start i det näraliggande och en stegvis vandring mot det okända, som un

derlättar undervisning i andra ämnen, skulle kanske ha effekt även i histo

ria. 

I Norge har lokalhistoria sedan flera år haft en betydande plats i skolarbetet. 

Därifrån har Robert S0vik rapporterat ett aktiverat ämnesintresse hos både 

elever och lärare. De senare har rentav sett lokalhistoria som något av "en 

demokratisering av historien". Det är en intressant aspekt som jag hittills 

inte funnit uppmärksammad i vårt land. 

- Olika dimensioner 

Att basera historien på det näraliggande har åtminstone två skilda dimen

sioner; tidens och rummets närhet. 

Tidens närhet innebär en begynnelse i nuet. Den ser man spår av i den se

nas te läroplanen för grundskolan, Lgr 80. På lågstadiet nämner man först 

"Min egen historia" och "Hembygdens historia", på mellanstadiet "Min 

släkts historia" och på högstadiet "Min orts his toria". Men lågstadiet fortsät

ter traditionellt med ett mäktigt hopp bort till "det forntida nordiska sam

hället" och mellanstadiet tar itu med "Norden och Europa under medeltid". 

Detta aktualiserar en speciell aspekt på tidsdimensionen, nämligen frågan 

om kontinuite t eller ej i historiestudierna. 

Med rummets närhet avser man naturligtvis i första hand lokalhistoria 

men det finns också en annan "rumslig" närhet som förslagsvis kan sägas 

vara av social natur. N ils Gruvberger, som tycks ha funderat över historie

ämnet mer än de flesta, har uppmärksammat detta genom att påpeka att 

mellanstadieelever är intresserade inte bara av "historien i sin egen omgiv

ning" utan än mer av "hur barn i deras egen ålder hade det förr". Först där

efter kommer intresse för "folks liv och arbete, upptäckter och uppfinningar 

samt sist kungar och drottningar" och långt därefter "hur landet s tyrs" och 

"krig och fred". 

Gruvbergers iakttagelser är anmärkningsvärda - i synnerhet om de jämförs 

med vad folkskolebarnen för hundra år sedan fick läsa i form av "berättelser 
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och lefnadsbilder ur fäderneslandets historia" (Läsebok för folkskolan 1868). 

Låt oss dock komma ihåg att de dåvarande lärarna opponerade sig mot 

läsebokens innehåll. 

1."Sverige. E. G. Geijer 

2. Sveriges äldste bebyggare. Efter C. G. Starbäck 

3. Den fornnordiska gudasagan 

4, Förfäderans näringar. Efter A. M. Strinnholm och C.F. Wiberg 

5.*0dalbonden. E. G. Geijer 

6. Bråvalla slag. Efter A. Fryxell 

7.*Vikingen. E. G. Geijer 

8. Om Thorgny lagman. Efter Sturleson 

9. Anagarius. Efter A. M. Strinnholm och C. F. Wiberg 

10 .Erik den helige och biskop Henrik. Efter G. H. Mellin 

11. Om Birger Jarls lagstiftning. Efter den samme 

12 Stockholms anläggning 

13. Konungamötet i Skara. Efter A. A. Afzclius 

14. Den heliga Birgitta. Efter P.G. Alander 

15. Engelbrekt Engelbrektsson 

16.*Friheten. Biskop Thomas 

17. Gustaf Vasa och Dalkarlarna. Efter A Fryxell 

18. Olaus och Laurentius Petri. Refomationens införande. Efter den samme 

19. Vesterås riksdag. Efter den samme 

20. Konungaskolan. Efter den samme 

21. Gustaf den förstes sista tal till ständerna. Efter den samme 

22. Lefnadssättet på Gustaf den förstes tid . Efter den samme 

23. Upsala möte. Efter E. G. Geijer 

24.*Gyllenhjelm. K. A. Nicander 

25. Konung Gustaf Adolf. Efter A. Fryxell 

26. Slaget vid Breitenfeld. Efter den samme 

27. Georg Stjernhjelm. Efter E. G. Geijer m. fl. 

28. Konung Gustaf Adolfs död. Efter G. H. Mellin 

29.*Fäderneslandet. E. G. Geijer 

30. Axel Oxenstjerna. Efter A. Fryxell 

31. Tåget öfver Bält. F. F. Carlson 

32.*Karl den elfte. C. W. Böttiger 

33. Slaget vid Lund. Efter F. F. Carlson 

34. Jesper Svedberg. Efter C. E. Fahlcrantz 

35. Kristofer Polhem. Efter en uppsats i "Läsning för folket" 

Sid 245 

.. 245 

.. 251 

.. 258 

" 259 

" 261 

.. 264 

.. 267 

.. 270 

.. 273 

" 275 

.. 276 

.. 276 

.. 278 

" 280 

" 286 

" 286 

" 293 

" 300 

.. 306 

" 306 

.. 308 

.. 309 

.. 311 

" 313 

" 318 

" 324 

" 328 

.. 330 

.. 330 

" 334 

" 339 

" 340 

" 345 

" 348 



36. Drag ur folkets lif i sjuttonde århundradet. Efter F. F. Carlson 

37 .. *Karl den tolfte. Es. Tegner 

38. Slaget vid Narva. Efter C. G. Starbäck 

39. Magnus Stenbock 

40. Jonas Alströmer. K. Kastman 

41. Karl von Linne. Th. Fries 

42. Slaget vid Svensksund. Efter C. A. Gyllengranat 

43.*Sven Dufva. J. L. Runeberg 

44. Sveriges grundlagar. H. fForssell 

45. Föreningen med Norge. Den samme 
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" 355 

" 356 

" 357 

" 361 

" 363 

"368 

" 376 

" 379 

" 382 

" 384 

Den sociala rumsnärheten har man tagit vara på med studieavsnitt som 

min egen och min släkts historia. Den förklarar också nioåringars för

tjusning över att leka stenålder. Livet i stenåldersbyn ligger för dem lock

ande nära barns glädje över lägerliv och vildmarksäventyr. Skillnaden är i 

deras ögon inte stor mellan att bygga kojor i skogen, grilla korv över öppen 

eld eller staka sig fram på en timmerflotte å ena sidan och den forntidstill

varo de tycker sig ana i den inledande historieundervisningen å den andra. 

Av likartade skäl angrep nordamerikanska barn i ett forskningsexperiment 

med iver studier av bushmän i Afrika. Här var det inte tiden utan rummet 

som var avlägset. Länge fann jag det besvärande att experimentet, trots brist 

på rumslig närhet, blev lyckat, i synnerhet som forskarens slutsatser av sina 

experiment tedde sig för mig och många andra nog så tilltalande. De hjälpte 

oss att i tidigt sjuttiotal få behagligt perspektiv på den tidens pedagogiska 

modevåg om mekanisk inlärning, undervisningsteknologi, utbildnings

maskiner och nätverksplanerad kunskapsproduktion. 

Den amerikanske forskaren hette Jerome S Bruner. Hans erfarenheter var 

att redan de yngsta eleverna måste få tänka, reflektera och spekulera kring 

det de lärt sig. Vidare måste de få vandra in i det okända med perspektiv 

från det de väl känner till. (Där kom den gamla grundregeln in!) Den kun

skap de får skall de dessutom tycka sig har "erövrat" av egen kraft. Dess

utom är det avgörande, fann Bruner, att eleverna känner att deras kun

skapserövringar tilldrar sig vuxnas ärliga respekt och beundran. (På den 

sistnämnda punkten har en del försök med lokalhistoriska inslag i skolarbe

tet stupat. När skall ungarna få lära sig riktig historia, har irriterade för

äldrar undrat.) 
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Först småningom anade jag att de amerikanska små försökskaninernas för

tjusning över bushmännens liv och leverne var snarlik de svenska barnens 

intresse för forntidsbyn. Det handlade i båda fallen om det jag dristar mig 

kalla social rumsnärhet. 

Bakgrund Andolfs och Islings böcker, Behrenz' och Gruvbergers kom

pendier samt Karlegärds och Loits artiklar är redan nämnda. 

Piaget, en schweizisk psykolog och pedagog, har "gjort banbry

tande undersökningar av barns tänkande, språk, fantasi och in

tellektuella utveckling" som påverkar europeiskt skolväsende, 

meddelar Bra Böckers lexikon. Tillägger man att hans mest dis

kuterade böcker kom på svenska omkring 1970, må det i detta 

sammanhang räcka. Men kritik mot hans teorier har alltså se

nare kommit. "Man har funnit att barn nog kan se saker och 

ting ur andra perspektiv än sitt eget, om de bara känner sig mo

tiverade, om de förstår avsikten med det hela och kan engagera 

sig känslomässigt i uppgiften", skriver Inga Andersson i 

"Boken om skolbarns utveckling" (red Jon Naeslund, Utbild

ningsförlaget 1982). 

Norrmännen har till och med en särskild förening: Landslaget 

for lokalhistorie i skolen. Den håller sig med en egen tidskrift 

vid namn "Fotefar". Från landslaget kommer Robert S0viks 

stencil "Lokalhistorie i norsk skole" (1987) som varit min hu

vudkälla. 

Den norske historikern Hans Try, inriktad mot regional och 

lokal historia, berättade dock vid en konferens i Linköping om 

"lokalhistoria i skolan" 1989 att den - trots femton, tjugo års 

systematiskt bruk i Norge - ännu inte funnit sin form. Forskar

trion Solstad - Tiller - Högmo sägs emellertid i "Lofoten-projek

tet" ha hjäpt skolfolk i Tromsötrakten att hitta effektiva arbets

former för lokalhistoriska studier, vilka sannolikt påverkat 

Umeå-professorn Egil Johannessons likartade försök i Kiruna. 

Jerome S Bruner blev med sin bok "På väg mot en undervis

nings teori" (Gleerups 1971) en skön motvikt mot i första hand 

amerikanen B F Skinner, allehanda målnedbrytningsdoku

ment och diverse försök med råttor i labyrinter. 
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TIDENS NÄRHET 

Den nordspanska staden Figueras gjorde ett gråtrist intryck, måhända för

stärkt av att jag hamnat där utan egen vilja. ]ag hade bara följt med. Men 
Salvador Dalis personliga museum - ett så'rdeles färgsprakande och otroligt 
kvarter mitt i det gråa - gick inte att likgiltigt passera, även om jag, ett lagom 

konstintresse till trots, var måttligt nyfiken på Dali. Åtskilliga gånger har jag 
studerat återgivningar av hans kända motiv med sina rinnande fickur och 

groteska må'nniskolemmar uppstöttade av grenklykor. Man jag har tyckt att 
det smakat ansträngt konstlad originalitet. Det var sålunda med ganska 

svalt intresse jag gick in i det märkliga slottet. 
Min spanska är inte av denna världen. Därför missade jag de skriftliga be

söksanvisningarna och kom att ströva genom museets gemak och gårdar 
som kå'rringen mot strömmen. Nå'r jag förstod mitt misstag, lät jag det bero 
helt enkelt därför att jag motvilligt fängslats av min baklå'ngesvandring. ]ag 
fortsatte alltså min väg och blev alltmer häpet nyfiken. Dalis välkända mo
tiv från världsberömmelsens tid hade sina mer eller mindre tydliga rötter 

ända ner i ungdomsverken, tyckte jag mig kunna se. Det jag tidigare funnit 
överdrivet excentriskt blev tvärtom spännande slutprodukter av livslångt 
sökande. 

Sedermera har jag åtskilligt grubblat över varför min baklå'ngesvandring 
genom slottet i Figueras motvilligt tvingade mig att byta ut likgiltighet mot 

levande engagemang för en konstnärs arbete. Det jag lade märke till vid ef
terföljande mer disciplinerade museibesök hos Toulouse-Lautrec och van 
Gogh var att jag omedvetet slarvade mig förbi konstnärernas tidigare alster 

fram till motiv och verk jag kände igen . Först därefter kunde jag - med en 
odefinierbar trygghet besläktad med hemkänsla - i lugn och ro fortså'tta 

mina museivandringar, utnyttja erfarenheten från Figueras och vandra till
baka den väg jag kommit. 

Något vetenskapligt värde har naturligtvis inte en enstaka individs spon

tana konstupplevelser, men efteråt slog det mig att min kråftgång genom 

konstnärers produktion hade likhet med det jag tror skulle hjälpa upp sko
lans historiestudier. 

Kräftgången 

Att berätta vad som skrivits om historisk bakåtvandring i skolans under

visning, - det jag för enkelhets skull kallar kräftgångshistoria - verkar vara 

en någorlunda lätthanterlig uppgift. Det är nämligen inte värst mycket att 
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rapportera. Iden att man - som i Bibeln - skall börja från början när man lä

ser historia, har betraktats och betraktas nästan som en naturlag. Historia 

som allmänt skolämne formades under artonhundratalets positiva utveck

lingstro. Det låg därvid nära till hands att vilja följa mänsklighetens vand
ring framåt mot ljuset. 

Helt tom blir emellertid inte min rapport från litteraturen om skolans his
torieämne. 

Det har sagts att människans framtidsvisioner före upplysningstiden och 

franska revolutionen egentligen var bakåtriktade med Antiken och Edens 

lustgård som ideal. Därefter blev framtidsdrömmarna framåtriktade med en 

förtröstansfull tro på bättre och bättre tider. I vår egen tid skulle vi än en 

gång vara inne i ett paradigmskifte där framtidsförhoppningar lika ofta är 

med grön saknad riktade bakåt som med oviss nyfikenhet riktade framåt. 

"Osäkerhet och trevande" råder vilket i och för sig inte behöver vara nega

tivt, skriver Lars Ingelstam. Nuet blir på så sätt historia genom sitt samband 

med både framtiden och det förgångna. Detta tycks ha varit utgångspunkt 

för en del funderingar kring kräftgångshistoria. 

Skolan borde ge ungdomen "historiskt sinne" att "dra paralleller mellan 

nutid och dåtid, inte bara i de stora sammanhangen utan i vardagen", är 

Britt Mogårds ord 1990. Man borde nog vända på den historiska kuttingen 

och läsa baklänges, menar hon, samtidigt som hon erkänner att historie

ämnet inte diskuterades nämnvärt vid slututformningen av grundskole

planen 1980, såvitt hon minns. Ändå var hon en annorlunda skolminister 

såtillvida att hon engagerade sig aktivt i undervisningens innehåll. 

Tio år tidigare hade en annan kvinnlig politiker men med helt annan bok

stavsbeteckning varit inne på likartade tankegångar. Det var Alva Myrdal. 

Hon tvekar inte att säga det vara "livsfarligt för framtiden" om inte unga 

människor får en ordentlig "historiesyn" där "kunskap som ger antyd

ningar och förklaringar till föräldra- och farföräldragenerationen" är ett 
måste. 

"Jag har upplevt den vanliga kronologiska ordningen som ett systemfel. En 

händelse kommer ju inte bara i i tiden efter en annan utan frågan som man 
bör stå.Ila sig är: Vilka andra alternativ skulle vid ett visst läge kunnat 

utvecklas? Som ett hjälpmedel att bättre förstå orsak och verkan har jag 

uppskattat experiment att 'läsa historien baklänges'. Inte först försöka 
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inpränta hur Gustaf Vasa och hans fogdar skaffade kronan inkomster utan 

starta tex med vårt nuvarande skattesystem och följa dess rötter bakåt. Hur 
resonerade man i del eller det läget om reformers fördelar och nackdelar -

och för vilka?" 

Alva Myrdal säger sig ha läst en "baklängeshistoria av en läroboksförfattare 

Jakobsson" och hört berättas om intressanta försök i Frankrike och Italien. 

Hon undrar dock om hon berör "redan överspelade pedagogiska experi

ment". Jag har ingenstans sett Frankrike, Italien eller Jakobsson nämnd i 

detta sammanhang, så hennes undran är sannolikt befogad. Hon betonar 

emellertid särdeles starkt kopplingen dåtid-nutid-framtid och vill inrikta 

elevernas "sikte på alternativa framtider": 

"Händelser som nu läses som historiska, betecknar ju situationer som en 

gång var obestämda handlingsalternativ. Det är inför denna ganska svind

lande utsikt, att våra förfäder kunde ha valt annorlunda, som jag önskar att 

ungdomen skulle bringas att slå upp ögonen. Vad hade hänt om ... ?" 

Även Nils Gruvberger har hittat en baklängesskrivande läroboksförfattare, 

berättar han 1990. I Danmark kom Harry Haue 1982 med en lärobok för 

gymnasiet som heter "Historien bag os". Men redan nästa upplaga fyra år 

senare är omskriven till traditionell modell under namnet "Verden 

gennem tiderna". Detta talar sannolikt mer om skolan som "en i ordets 

egentliga mening djupt konservativ organisation" - för att låna Gunnar 

Richardsons ord - än om kräftgångshistoria som en omöjlighet. "Det borde 

till ett ordentligt utvecklingsarbete här", skriver Gruvberger. 

Hos Gun och Göran Graninger är det medvetenheten om unga människors 

svårigheter med tidsuppfattningen som ligger bakom deras angrepp på den 

"forntidsgröt" som skolan serverar. För många läsare är det välbekant att 

elever rör samman det som hänt i det förflutna, det må vara Karl XII, 

bronsåldern, Gustav Vasa eller mormors barndomstid, till en suddig tids

gröt bortom deras egen minneshorisont. Den erfarenheten har de oavsett 

om de läst Piaget eller ej. 

Samma tankegång finns i en rapport från Sydney, som säger att man bör 

"börja med att titta på sin familjehistoria och lokalhistoria, koncentrerat på 

aspekter som hur det var att leva i farmors ungdom - det vill säga ett arbete 

från det egocentriska och personliga nuet hän mot det förgångna". Men så

dana rekommendationer till trots redovisar man från New South Wales att 



20 

flertalet lärare undervisar traditionellt från forntid till nutid medan ett fåtal 

väljer att låta eleverna arbeta med skilda historiska teman. Lägesbeskriv

ningen från andra sidan jordklotet är märkligt lik vår egen. 

Tomas Englund har funnit (i SOU 1961:31) att den kursplanegrupp som ar

betade med historieämnet i grundskolans första läroplan, som utkom 1962, 

föreslog som ett alternativ att "man från nuet steg för steg söker sig tillbaka i 

historien". Alternativet blev mig veterligt aldrig på allvar prövat och för

svann i den slutliga läroplanstexten. Men man betonade att ett väsentligt 

utrymme i historia skulle ägnas åt vår egen tid. Det påminner om hand

lingsprogrammet från Riksförbunde t för hembygdsvård som rekommende

rar hembygdsföreningarna att sätta 1900-talets historia i förgrunden. Även 

Göran Andolf noterar att gymnasiet tidigt uppmanades behandla nya tiden 

avsevärt utförligare än den äldre historien. Huruvida detta sades med hän

syn till den växande människans svårigheter med tidsbegreppet kan dock 

ifrågasättas. 

Avslutningsvis skall jag erkänna att mitt första utkas t till det här avsnittet 

såg helt annorlunda u t. Det började med Englunds rapport från 1961 och 

slutade med vad som sagts 1990. Jag själv hade sålunda fallit in i tradi

tionens lunk. Tänk om det är en naturlag ändå ... 

Bakgrund Min vandring genom några konstnärers museer hände sig 

hösten 1990. 

Lars Ingelstam berättar med hänvisning till en polsk historiker 

om "Kulturmiljön och det gäckande framsteget" (i Ditt Värm

land, länsstyrelsen i Värmlands län, 1989). "Vattendelaren mel

lan bakåtriktat, vördnadsfullt återskapande och framtidsopti

mism där innovationen, uppfinningen, nydaningen --- blev de 

högsta värdena", förläggs där till 1800-talets slut. Den nutida 

osäkerheten med en blandning av blickar bakåt och famåt sägs 

ge oss "ett förnyat intresse för historia. Men det rör sig inte om 

hjältedåd och erövringar, utan riktar sig mot människoöden, 

livsformer, hus och föremål från gången tid." Lokalhistoria 

kort sagt. 

Britt Mogård svarade i brev våren 1990 välvilligt på min fråga 

om lokal kräftgångshistoria aktualiserats i det läroplansarbete 

som hon hade yttersta ansvaret för. Hon berättade också att hon 

i sin ungdom hörde till dem som fann historieämnet "dödande 



tråkigt". Långt senare förundrades hon som politiker över att 

"så många i dag bortser från historiska erfarenheter". 
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Alva Myrdal skrev under rubriken "Gymnasieskolan som livs

form för ungdomen" i "En framtida gymnasieskola - så vill vi 

ha den" med Lars Ekholm som redaktör (Publica 1980). Hennes 

tankar gäller emellertid också grundskolan till icke ringa del. På 

sex sidor av "Udda kommentarer till valda kunskapsområden" 

ägnar hon basfärdigheterna och samarbete i världsperspektiv 

vardera en sida, de båda kulturerna får två sidor - och historia 

tre! (Vad detta månde betyda?) 

Nils Gruvbergers påpekande om den danska lärobokens öde 

finns inte i hans kompendium utan i ett brev. Annars är hans 

kompendium på bara drygt sextio sidor beundransvärt inne

hållsrikt och lättläst. Det är också han som försett mig med ett 

utdrag ur "Issues in history teaching: Understanding the Time 

Concept in History" av Y Larsson och G Johnston (Faculty of 

Education, University of Sydney 1983). Själv använder Gruv

berger uttrycket "den sociala tiden" och menar att en social 

tidsuppfattning kan även små barn greppa. Därmed avses - om 

jag rätt lyckas sammanfatta det - unga människors förmåga till 

tidsuppfattning om de får utgå från den egna kända miljön. 

Vilket känns igen från andras tankegångar. 

Graningers forn tidsgröt återfinns i Kronas 1 /88. Hänvisning

arna till Englund och Richardson gäller deras tidigare nämnda 

verk. 

Kronologin 

Valet mellan en strävan efter kronologisk kontinuitet eller ett medvetet 

urval av tidsbilder har genom åren varit ett av historieundervisningens 

större problem. K Pellens har gett en internationell sammanfattning på un

gefär följande sätt: 

Många lärare behandlar det förgångna som ett väldigt sammanhängande 

helt. De förbiser då att det på några få veckotimmar är omöjligt att presen

tera ett årtusendes eller ens ett århundrades hela sammanhang. Kon
sekvensen har under senare delen av nittonhundratalet blivit att man 

studerar utvalda ideer och teman som exempel. Men detta innebär i sin tur 
att man ignorerar att tidsbegreppet som obrutet blir fördärvat . 
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Enligt Pellens är lösningen på dilemmat en fokusering av den historiska 

förändringsprocessen. Det innebär att frågan varför det hänt som har hänt 

och varför vår tillvaro är som den är bör överta makten från frågan vad 

som har hänt. Tanken känns igen från nutida historieforskning, från Alva 

Myrdal och Britt Mogård. Den återkommer också i kritiska krav på hem

bygdsforskarna. 

Lennart Behrenz påpekar förresten apropå den historiska tidsuppfattningen 

som en obruten kronologisk axel att det är en uppfattning som hör industri

samhället och den närmast lagbundna utvecklingsideologin till. Det är icke 

helt problemfritt, anger han, att studera jägarfolk och agrarsamhällen med 

den tidsuppfattningen i bakhuvudet. Deras cirkulära dygns- respektive års

tidssyn gav dem naturlig traditionalism och tro på det som var gammalt 

och vant. Med vår lineära tidsuppfattning tolkas sådant lätt vara okunnigt 

reaktionärt. 

En nutida alltmer framträdande historiesyn tycker sig emellertid se inte en

bart en lineär tidsuppfattning utan "en förgrening av parallella livsformer 

vilka alla kan påverka utvecklingen" med slumpen som medagerande, för 

att låna Peter Englunds uttryckssätt. Redan för etthundraåttio år sedan gav 

Erik Gustaf Geijer - sannolikt omedvetet - på några få rader en härlig bild av 

de parallella nationshistoriska och lokalhistoriska flödena med sitt inbördes 

samband. Han fick även med en antydan om det sistnämnda flöde ts ano

nymitet i historieskrivningen, en tystnad som bestått fram till våra dagar. 

De väldige herrar med skri och med dån 

slå riken och byar omkull; 

tyst bygga dem bonden och hans son 

som sår uti blodbestänkt mull. 

Frågan att välja mellan kronologi eller valda tidsbilder är gammal. Åke 

Isling finner redan i handledningen till 1842 års folkskolestadga att man 

krävde kronologisk helhet men i kommentarerna till 1878 års normalplan 

sägs att "fullständigare historisk kunskap svårligen kan bibringas folksko

lans barn". Man må därför hålla tillgodo med "åskådliga skildringar av 

framstående tilldragelser och personligheter" ungefär som läsebokens berät

telser och levnadsbilder. Vi bör härvid besinna att läseboken samtidigt fun

gerade som lärobok i flertalet skolor under lång tid. 
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Någon speciell aspekt på kontinuitet eller tidsbilder vid lokalhistorisk skild

ring har jag inte funnit. Men den lokalhistoriska litteraturen i form av 

hembygdsböcker är ofta en samling lösryckta episoder utan inbördes sam

band. En lokal kräftgångshistoria med inriktning mot frågan varför men 

utan ambitionen att gå tillbaks ända till istiden har emellertid goda möjlig

heter, tycks det mig, att bjuda eleverna en gripbar och någorlunda samman

hängande "social" tidsmedvetenhet. Modellen att bara ge valda bilder ska

par risker för "snuttifiering", som Lars Ingelstam så talande kallat den sön

derplockade världsorientering som skolan ger. Kopplingen till nations- och 

världshistorien kan också styras av den lokala historien. Alva Myrdal efter

frågar just en åskådligare överblick över "samtidigheter i historiskt betydel

sefulla händelser", som man lätt missar om eleverna möter lokal, nationell 

och världens historia var för sig. 

Det bör vidare påpekas att grundskolans senaste läroplan (Lgr 80) inte längre 

talar om historia som ett skolämne. Nu är det momentet "Människans 

verksamhet - tidsperspektivet", ingående i skolans allmänna samhällsori

entering, som gäller. En betoning av vår egen tids lokalhistoria skapar så

lunda inga konkurrensproblem med andra ämnen som samhällskunskap 

och geografi. Även de har försvunnit som självständiga ämnen. 

Det är den sociala utvecklingen som denna läroplan anger vara främsta stu

dieuppgiften. Kulturell utveckling kommer därefter. Social- och kulturhis

toria för unga människor måste med nödvändighet konkretiseras för att gå 

hem. Bästa chansen att göra det bjuder sannolikt den näraliggande omgiv

ningen på. Kulturell och social utveckling har legat i topp i grundskoleläro

planerna sedan 1962 medan de låg i botten i 1919 års plan för folkskolan. 

Med politisk och ekonomisk utveckling är det alldeles tvärtom. (I 1969 års 

plan talar man försiktigtvis inte om utveckling utan om strömningar och 

förhållanden. Eftersom utveckling gärna har en positiv färg i folkmun 

borde man kanske ha behållit 1969 års uttryck.) Det väsentliga i detta sam

manhang är dock att de historiska förändringar som skall dominera skolans 

historia studeras bäst i det lokala perspektivet. Indirekt må det vara en 

fingervisning. 

Bakgrund Pellens artikel om "History Educational Programs" har jag 

redan nämnt, likaså Behrenz', Islings och Myrdals opus. 

Peter Englunds uttryck återfinns i en artikel (i DN 31.1.1991): 

"Just nu är historiens slut på modet". Geijers odalbonde trädde 
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fram i första numret av Götiska förbundets tidskrift Iduna år 

1811. 

Det historiska stoffet är i Lgr 80 angett på följande sätt: 

MÄNNISKANS VERKSAMHET - TIDSPERSPEKTIVET 

Lågstadiet 

Min egen historia. 

Hembygdens historia: Att se och tyda historiska minnen från 

hembygden. Hur människor levat och verkat i den egna 

bygden. 

Sagor, sägner, sånger och annat kulturarv från Norden och från 

andra länder som är kända för elever i klassen. 

Miljöbilder från det forntida nordiska samhället. 

Att bearbeta olika sakfrågor och värdefrågor som väcker 

intresse, undran eller oro - sedda i tidsperspektiv. 

Mellanstadiet 

Min släkts historia. Jämförelser med tidigare generationer och 

med barn i olika länder. Några olika historiska källor. 

Arbete och liv, händelser och gestalter i Norden och Europa 

under medeltid och nyare tid fram till mitten av 1700-talet. 

Aktuella problem, sak- och värdefrågor studerade i ett tids

perspektiv. 

Jämförelser mellan det svenska samhället och andra samhällen 

utifrån elevernas olika erfarenheter, intressen och kulturarv. 

Högstadiet 

Min orts historia. 

Några olika historiska källor och metoder. Något om olika 

historieuppfattningar. 

Arbete och liv i förindustriella och industrialiserade sam

hällen. 

Jämförelser mellan människors levnadsöden, drömmar och 

ideal genom tiderna. 

Utvecklingen från 1700-talets mitt i Norden, i några ledande 

världsmakter och i några viktiga utvecklingsländer: Händelser, 

förändringar, gestalter, ideer. 

Ett urval av historiska längdsnitt som belyser olika utveck

lingslinjer, tex in- och utvandringen i vårt land, maktför

hållanden och motsättningar, lag och rätt, synen på kvinna, 

man och barn under olika tider, kampen för frihet och de-



mokrati, överlevnadsfrågor och fredssträ vand en. 

Aktuella sakfrågor och värdefrågor sedda i tidsperspektiv. 

Miljöer, händelser och gestalter i antika samhällen. 

Några utomeuropeiska kulturer förr och nu. 

En liten jämförelse mellan läroplanerna från 1919 (som kalla

des undervisningsplan) till 1980 har jag gett i tidigare nämnd 

artikel om "Grundskolans hembygdshistoria". 
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RUMMETS NÄRHET 

Jag har aldrig tidigare tänkt på skrattets betydelse i historien och aldrig mött 

det i facklitteraturen. Men man skall aldrig säga aldrig. Eva Österberg har i 

en miirklig artikel rått bot för denna min brist. 

Visst har det hänt att jag förundrat mig över människors överlevnadsför
måga och tålamod under despoters förtryck. Eva Österberg har emellertid 

visat mig ett vå'sentligt svar på min undran: Skrattet, det förlösande, sanno
likt ofta råa skrattet bakom förtryckarens rygg, som exempelvis under me
deltiden var "ventil mot kyrkans och feodalismens hierarkier och män

niskofientliga restriktioner". Människor skrattade i stället för att göra upp

lopp, dömda att misslyckas. 
Sådant ser man som "bonnahistoriker", menar Eva Österberg. I nations- och 
världshistorien måste vi nödvändigtvis koncentrera och generalisera ske

endet men alla de anonyma människornas tankar och värderingar går vi 

miste om. Vi hamnar lätt i "fasmodellernas tyranni". 
Historien är för mig inte riktigt sig lik efter den där artikeln. 

Hembygd 

När de traditionella orienteringsämnena försvann i grundskoleplanen 1980 

s trök också lågstadiets säregna ämne hembygdskunskap med. Det var logiskt 

men beklagligt eftersom ämnesbeteckningen tydligt angav rummets närhet 

som bas för de yngsta elevernas upptäckter i sin omvärld. Ämnesbeteck

ningen dog emellertid utan större sorg eller saknad. Förklaringen härtill var 

sannolikt att hembygdskunskapens egentliga rumsnärhet alltmer schabblats 

bort. Man hade kommit därhän att riksgiltiga läromedel vanligen nyttjades 

i stället för den näraliggande verkligheten. Ämnet hade till stor del för

vandlats till bokkunskap och klassrumsarbete som övriga orienteringsärn

nen. Det gjorde inte rätt för sitt namn längre. 

När ämnet föddes 1919 upptäckte lärarna snart att de inte bara fått ett nytt 

ämne. De hade fått krav på ett nytt arbetssätt också. Inte för inte hette ämnet 

ursprungligen Hembygdsundervisning med arbetsövningar. "Lämna skol

salen, gå ut i natur och samhälle. Gör iakttagelser, rita och skriv. Läs gärna 

men låt inte boken bli hela lärokursen", släpp i stället fram "ett aktivt och 

verklighetsanknutet kunskapssökande''. Denna målande beskrivning är 

Sixten Marklunds. Han betonar också att elevernas hembygdsstudier inte 



fick bli "av enbart museal karaktär" utan leva genom ständig jämförelse 

mellan förr och nu. 
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En tung del av hembygdskunskapen är lokalhistoria. Den kan heller inte 

studeras enbart i bok. Nils Gruvberger har exempelvis visat hur lägerskol

verksarnheten kan användas för historiska bygdestudier. Tidskriften "Forn

tida teknik" ger ideer om laborativt arbete kring inslag i gammaldags arbets

liv. En liten broschyr som heter "Livet i Gamla Linköping" ger liv och at

mosfär åt barn som besöker Gamla Linköping, en hel stadsdel av byggnader 

som räddats undan samhällssanerarnas grävskopor. Beskrivningen är dess

utom skriven med hänsyn till de unga besökarnas "sociala" rumsnärhet. 

Det är barnens liv i den gamla staden som skildras. - Exempellistan skulle 

glädjande nog kunna göras avsevärt längre. 

Insatser av ny art 

Marklund ser också att hembygdskunskapens tänkta arbetssätt borde höra 

hemma i hela grundskolan. Inte minst den lokala historien bör man ta vara 

på, menar han, även om "den kräver insatser av delvis ny art i fråga om 

metoder, material och planering". På de högre stadierna i grundskolan får 

lokalhistorien inte bli bara "beskrivande utan även analyserande och vär

derande". Den må icke bli ett medel för nostalgi och verklighetsflykt. 

Christer Karlegärd är inne på detta tema: "Många tror att vi känner oss mera 

trygga i det tumultariska industrisamhället, om vi får uppleva våra rötter, 

om vi får läsa om s tabila, småskaliga samhällen förr i världen. Ger det oss 

trygghet, eller blott nostalgi?" 

Karlegärd ger inget svar på sin fråga. Det gör däremot Josef Ryden när han 

vänder sig till hembygdsforskande amatörer, sedan han varnat dem för att 

förlora "sinnet för proportioner", svikta i källkritik eller dränka "sig och 

sina läsare i deskripta faktaredogörelser". Det är nämligen inte verklighets

flykt att arbeta på "en lägre abstraktionsnivå än de vetenskapliga forskarna" 

och komma "både den lokala miljön och människorna närmare". 

Ett lyckat försök med lokalhistoria i skolan tycks sålunda stå och falla på lä

rares förmåga och vilja att ge sig i kast med ett annorlunda arbetssätt än det 

traditionella. Jordmånen bör egentligen vara ganska god för det om man får 

tro Lars-Arne Norborgs skildring av vad som banat sig väg inom historie

pedagogiken: 
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"Det traditionella undervisningssamtalet med utgångspunkt i en läro

bokstext fick i ökande grad maka åt sig för mera elevcentrerade och akti

vitetspräglade arbetssätt. Eleverna fick lära sig att använda bibliotek. När 
Sven Lindqvist så utslungade parollen 'Gräv där du står', kom spadarna i 

rörelse lite varstans i landet, också - skulle jag tro - i skolorna. Eleverna 
stimulerades att studera sin egen, sin familjs, sin släkts, sin bygds eller stads 

historia. Dd måste de ofta söka sig också till otryckt material. Eleven för
vandlades i viss mån till en forskare och läraren till en forskningshand

ledare. Båda ställdes på ett mera elementärt plan inför i princip samma 
problem som den akademiske forskaren, vilket också råkar vara ungefär 

samma problem som brukar möta journalister, arkivarier, bibliotekarier 

och andra kulturarbetare." 

Frågan är om Norborgs skildring från 1981 är alldeles trovärdig. Fyrtio år ti

digare hade Jörgen Westerståhl tvärtom sett ganska pessimistiskt på histo

rieämnets utvecklingsmöjligheter: 

"Risken för konservatism på detta område (historieundervisningens) ä'r 

mycket stor. Läraren skapar sin uppfattning om vad skolämnet historia bör 
innehålla under sin egen utbildningstid, och denna åsikt kommer han lätt 

att behålla under hela sin /ä'rarbana. Läroboksförfattaren är i samma läge. 

Dessutom finns hos honom en på flera skäl grundad motvilja mot att helt 
skriva om sin lå'robok." 

Det kan dock ha hänt en hel del på fem decennier. Raden av lärarutbildare 

som jag mött under min vandring genom litteraturen om historieämnets 

historia och de historielärare jag träffat i det lokalhistoriska centret i Lin

köping gör mig till optimist. 

Bakgrund Eva Österbergs uppsats "Lokalhistorien och den nya agrarhisto

rien" återfinns, liksom Josef Rydens "Lokalhistorien och hem

bygdsrörelsen", i den tidigare nämnda "Lokalhistorien inför 

framtiden" från Stads- och kommunhistoriska institutet (1990). 

Från Riksförbundet för hembygdsvård kommer "Hembygdsliv 

i klassrummet" (1982) där Sixten Marklund medverkar med 

"Tillbakablickar och funderingar kring hembygdsundervis

ningen i skolan". 

Karlegärds och Norborgs uppsatser i Behre/Octens bok är tidi

gare nämnda. 
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Gruvberger har i kompendiet "Historia om lokalsamhället 

Örserum - Brunn - Röttle" (Högskolan i Jönköping, rev uppl 

1990) gett förslag till exkursioner eller lägerskola med lokal

historisk inriktning. Föreningen Forntida Teknik (med kansli i 

Sveg) har i sin tidskriftsserie tagit upp bland annat matlagning, 

husbygge, vävning, bronsgjutning, skinnberedning i gången 

tid. Besöksbroschyren om barnen i Gamla Linköping är skriven 

av Kristina Grahm och Ann Lundquist och utgiven av Före

ningen Gamla Linköping. 

Jörgen Westerståhl citeras av Tomas Englund (från en artikel i 

Tiden 1941). 
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SLUTSTYCKET 

Mina strövtåg i historieämnets historia har knappast gett imponerande mo

tiv för en lokalhistoriebaserad undervisning i skolan. De spår jag funnit har 

övervägande hänvisat - direkt eller indirekt - till den allmänna pedagogiska 

regeln om att utgå från det för eleverna näraliggande och kända, som tradi

tionell historieundervisning vanligen förbiser. 

Men jag har under min vandring allt tydligare anat ytterligare två motiv för 

lokalhistoriens plats i skolarbetet. Motiv som hör till vår egen tids veten

skapliga landvinningar och därför inte har några tydliga rötter i gångna ti

ders uppläggning av unga människors möte med historien. 

Historiesyn 

Ett av motiven är den nutida historiesynen, där nationspolitisk, finkul

turell och teknisk historia endast är delar av ett vidare historiebegrepp. Var

dagsmänniskans liv och leverne i tider som flytt, hennes strävanden att 

praktiskt förbättra sin mikrotillvaro hör också historien till. Allt tydligare 

börjar vi se att ett folks historia ingalunda är en samlad vandring mot fram

tiden utan flera separata rörelser som bara delvis berör och påverkar var

andra. Denna vidgade historiesyn möter vi numera ofta hos forskarna, -

Göran B Nilssons "Den lycklige humanisten" (Carlssons 1990) ger exempel 

på det - men hos gemene man är historia ännu i första hand politisk na

tionshistoria medan lokalhistoria närmast ses som hembygdsvård och 

ingenting mer. Lokalhistoria i skolan, där odalbondens tysta strävan genom 

tiderna blir lika viktig som de väldiges verksamhet, skulle därför ge det 

uppväxande släktet en fylligare och riktigare historiesyn, skulle "fördjupa 

och bredda berättelsen om vårt land" för att låna prins Bertils ord vid 

Skansens hundraårsfest i maj 1991. 

Kreativ inlärning 

Det andra motivet för lokalhistoria som grund för skolans undervisning 

om "människans verksamhet - tidsperspektivet" handlar inte specifikt om 

historia utan om moderna inlärningsteorier. Inom forskningen påpekas allt 

intensivare kvalitetsskillnaden mellan receptivt inpluggad och kreativt er

övrad kunskap. Den senare, som man finner effektivast, förekommer bara 

sporadiskt i skolans sedvanliga arbete, företrädesvis då i de lägsta årskuserna 

(lågstadiet) och i gymnasieskolans laborativa arbete och yrkesutbildning. 
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Man behöver måhända inte gå så långt som den finländske hjärnforskaren 

Matti Bergström, när han ser vår tids skolelever som "Den sista slaven", 

kunskapsmatad men värderingsinvalidiserad och oförmögen till eget 

nyskapande, egen bedömning och vilja (Jan Malmborg: Befria barnen, DN 

april 1991). Christer Karlegärd skrev att vi vet för litet om elevens intressen, 

behov och kapacitet för att bygga upp en god historiedidaktik. Men det bör

jar att samlas en ganska imponerande vet(en)skap därom även om den 

ännu inte transformerats till historisk ämnesmetodik. 

Vad man törs säga i dagens läge är att unga människors tankevärld och 

kunskapsbas utvecklas positivt om eleverna får arbeta konstruktivt, sö

kande och reflekterande med uppgifter och frågor som gjorts angelägna för 

dem. Lokalhistoriska studier har härvid utsökta möjligheter att ge eleverna 

vad de behöver, eftersom dessa studier förhoppningsvis inte kan ske tradi

tionellt med en tryckt lärobok utan kräver lite forskningsliknande arbete av 

dem. 

Konturen av en modell 

Med hänvisning till historieämnets låga popularitet bland eleverna i nulä

get torde inte en satsning på lokalhistorisk bas för undervisningen innebära 

en alltför stor risk för misslyckande. Som det nu är riskerar vi en allmän 

"historielöshet som skulle urholka grundvalarna för allt framtidstänkande" 

(enligt Lars Ingelstam i tidigare nämnd artikel om "kulturmiljön och det 

gäckande framsteget"). 

En principskiss över uppläggningen av skolans historiestudier skulle så

lunda te sig på följande sätt: 

1. En kritisk men vårdande kråftgång från det lokala nuet hän mot det 

lokala förgångna 

2. med återkommande samband mellan lokala och allmänna historien 

3. uppföljda fram mot nuet 
4. och lite framtidsspekula tioner 

innan man fortsätter än längre bakåt i laka/historien - med nya allmän 

historiska samband och framåtrik tade uppföljningar. 

Sannolikt är skytteltrafiken mellan då och nu (och sedan) det mest väsent

liga för att ge växande människor historiskt sinne. Den är viktigare än en 

aldrig så disciplinerad kronologiskt tidsmässig kräftgång. 
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Ett sådant arbetssätt är emellertid ingalunda enkelt att genomföra för den 

enskilda läraren. "Det borde till ett ordentligt utvecklingsarbete", skrev Nils 

Gruvberger och det är nog sant. En sådan satsning kräver kännedom om lo

kalhistoriska arbetsvillkor som, enligt Peter Olausson (i "Oknytt", 34/1990. 

John Nordlander-sällskapet, Umeå), kräver ett "återtåg till källorna, till ar

kivforskningens och källkritikens hantverk och till empirins proberstenar", 

tillrättalagt för unga människor. Men det kräver samtidigt kännedom om 

historia och historieundervisning samt om elevers intressen och inlärning 

hos lärarna. 

Lennart Behrenz och Christer Karlegärd har penetrerat åtskilligt om en 

önskvärd historiedidaktisk satsning i vårt land. Om deras funderingar bear

betas mot en lokalhistorisk didaktik skulle man sannolikt få en grund för 

lokalhistoria i praktisk pedagogisk handling. Jag tror att det är så man bör 

börja. Med en reformering av lärares utbildning och fortbildning alltså. 
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