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Inger Hillerborg 

"HISTORIA-INTE BARA ETT SKOLÄMNE" 

Historia blir ofta ett skolämne som kan liknas vid en ryggsäck som 
tynger oss. Men historia handlar om människor, inte om döda ting, 
menar Inger Hillerborg, lärare och forskare . Och de levande 
människorna finns i skönlitteratur och filmer. låt Emil i Lönneberga 
eller lvanhoe vara med i skolans historieundervisning och 
"sko/historien" får en annan mening! 

På tåget mellan Lund och Stockholm träffade jag en gång en gammal man 
som hade mycket att berätta från sitt långa liv. Han hade arbetat många år i 
det gamla Kina, bl a som språklärare. När han skulle lära kineser ryska och 
engelska måste han naturligtvis börja med grundläggande västerländsk 
grammatik och försöka förklara de satsdelar vi brukar kalla subjekt, 
predikat och objekt. Han gav exemplet Mannen såg Taiberget och hävdade 
att "mannen" var att betrakta som subjekt och "Taiberget" som objekt. Då 
spred sig en stor förvirring bland de kinesiska eleverna, som verkade 
generade å sin lärares vägnar. Deras artiga protester gällde: Hur kan 
"mannen", denna tillfälliga flugskit i världen, vara subjekt, och "Taiberget", 
som funnits i eviga tider, objekt? 

Om ingen framtid finns behövs ingen historia 

Precis som den gamle mannen på tåget menar jag att detta var en bra och 
lärorik historia: den berättar något om andra och den berättar något om oss 
själva. Framförallt visar den au ingenting är självklart, den hjälper oss att 
skapa distans till den verklighet vi så lätt tar för givet och tenderar att 
betrakta som den enda möjliga. Utan sådana perspektivförskjutningar skulle 
vi vara det tillfälligas fångar och därmed människor utan a lternativ. 

Historia är inte ett skolämne, det är en grundläggande dimension i allt 
mänskligt liv, enskilt och kollektivt. Alla människor bär inom sig någon 
slags uppfattning om det förgångna, om än aldrig så förvi rrad eller t o m 
felaktig. Historiemedvetendet utvecklas i kopplingen mellan minnen av det 
förgångna , tolkningarna av nutiden och förhoppningarna på framtiden. 
Dessa "tre tider" hänger ihop. Lika kort som sikten är bakåt, lika kort ä r den 
framåt. Och om ingen framtid finns? Då behövs ingen historia. 
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Mörk framti~yn hos barn 

Skrämmande undersökningar har visat att framtidssynen ofta är mörk hos 
barn och ungdomar. På det personliga planet kan de teckna en oproble
matisk framtid, om de får arbete, men för världen ser det mörkt ut: blir vi 
inte alla sprängda i den slutliga atomexplosionen, så kommer miljöför
störelsen att leda till att livet på jorden blir outhärdligt. Medan historie
böckerna förr i avslutningskapitlet beskrev alltings framåtskridande, upptar 
det idag en fullständig katastrofförteckning. Efter andra världskriget har 
mer än 140 väpnade krig utkämpats, varje ·dag dör tusentals barn av svält 
och Europas skogar håller på att dö. Sådan är verkligheten och den finns 
hemma i våra vardagsrum. Då kan det, naturligt nog, upplevas som full
ständigt ointressant eller t o m motbjudande att ta reda på hur vi hamnade i 
den här hopplösa situationen. Historia blir alltför ofta ett skolämne som 
försöker "teckna bakgrunden", en belastande ryggsäck som tynger oss där 
vi stapplar fram på den tänkta tidsaxeln i en av det förgångna evigt bestämd 
riktning. 

Farlig historieskrivning 

Lgr 80 hävdar att eleverna i skolan bör "göras medvetna om att det varit och 
är möjligt att ändra rådande förhållanden". Det är en bra målsättning. Den 
enda acceptabla hypotesen att presentera för unga människor är naturligtvis 
att det finns en framtid - och att den är möjlig att forma. Den skapas av 
människor och inte av någon anonym kraft kallad "utvecklingen". Därför 
får historien heller inte presenteras i termer av orsak-verkan likt ett natur
vetenskapligt reaktionsmönster. Detta görs alltför ofta: läraren punktar upp 
orsakerna till första världskriget till den grad övertygande att krigsut
brottet framstår som fullkomligt rationellt och som den enda möjliga 
utvägen. En sådan historieskrivning är inte bara förlamande, den är farlig. 

Istället måste de historiska "nuen" hållas öppna såsom det närvarande är det. 
De måste beakta också det icke genomförda , intentioner, hinder som ledde 
till bakslag, drömmar och tillkortakommanden, makt och vanmakt. Dialek
tiken och dynamiken i utvecklingen, olika samhällstrukturers inre motsätt
ningar och möjligheter att lösa dessa måste studeras och diskuteras. 
Historien kan endast leva i mirmet hos levande människor som reflekterar 
över och erinrar sig det förflutna. Den tolkning de väljer att ge historien har 
att göra med egna erfarenheter, med förmåga till inlevelse, upplevelse och 
medkänsla. 
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Historia handlar om människor 

Vid studiet av historia står historierna i centrum. "Det var en gång" är deras 
startpunkt och till skillnad från fiktionen har den sitt största värde i att den 
tillhör verkligheten. Detta har verkligen hänt! Så gick det till och dessa var 
människorna, i denna miljö utspelades sig det hela. Vi kan efter kunskap och 
intresse välja ur ett hav av verkliga händelser - i princip handlar ju historia 
om allt som någonsin utspelat sig var som helst under vilken tid som helst i 
det förgångna. Historien kan däremot inte beskrivas bara i bilder - som 
historieböckerna alltför ofta gör - eftersom bilder aldrig någonsin kan 
berätta om några förlopp. Precis som hembygdsmuseer och kultum1iljön 
omkring oss måste de befolkas för att kunna berätta något väsentligt om 
människor - och det är om människor historien handlar, inte om döda ting. 
Vår nyfikenhet gäller alltid andra människor och deras handlanden, deras 
överväganden och värderingar. det är till det vi tar ställning - om vi får en 
chans. 

Det finns en djup, existentiell och personlig relevans av historia som har att 
göra med vår egen/elevens sätt att relatera historiska fakta - som utgörs av 
lämningar, källor eller tolkningar av dessa - till oss själva, för att den egna 
identiteten behöver en historisk dimension. Om vi hindras i denna 
relaterande och reflekterande verksamhet, tex genom att läraren inte själv 
har - eller ens tycker att man bör ha - en relation till det förflutna, blir 
historieundervisnignen irrelevant och meningslös. Den kommer att handla 
om döda fakta. Det är bara i någons medvetande historien kan leva i nuet. 

Läs Vilhelm Moberg, läs Eyvind Johnson! Läs Astrid Lindgren! 

De stora historieberättarna finns oftast bland de skönlitterära författarna. 
Läs Vilhelm Moberg, läs Eyvind Johnson! Läs Astrid Lindgren! Hur 
många lärare har inte, trots allt tal om anknytning till elevers egen 
erfarenhet, missat möjligheten att beskriva det agrara Sverige, dess 
jordbruksproduktion, dess klassamhälle, vardag och helg med Emil i 
Lönneberga som startpunkt? 

Litteraturläsning och historiska filmer leder alltid till funderingar kring 
människans verksamhet över tid. Men alltför ofta blir barnen sittande med 
sina funderingar för sig själva medan "kursplanen i historia" sysslar med 
någonting annat. Varje jullov visast ex filmen lvanhoe på TV. Vilken 
möjlighet att studera medeltiden utifrån utgör inte den! Men vid intervjuer 
jag gjort i Malmö med elever ur årskurs 9 visar det sig att ingen enda elev 
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kan svara på frågan varför Rickard Lejonhjäna inte var hemma i England 
utan någonstans på kontinenten i fångenskap. 

Vilka är vi? Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? 

En pedagog i Malmö frågade för några år sedan tioåringar vad de 
överhuvudtaget ville veta mer om och fick till svar: 

o folk i främmande länder 
o frågor kring människans ursprung 
o frågor om döden. 

Så kan de evigt mänskliga frågorna "vilka är vi? varifrån kommer vi? vart 
är vi på väg?" fonnuleras - och detta görs också av barn som ännu inte 
indoktrinerats till att tro att tillvaron går ut på att anpassa sig till de för 
tillfället rådande förhållandena. Livet är då fortfarande allvarligare och 
unikare än så. Man kan t om dö! 

All tid mellan födelse och död är en tid till att eller till att inte. Den som 
vågar inse detta måste fråga sig hur andra har förhållit sig till den tid som 
gavs, vilket utrymme för handlande som fanns, vilka möjligheter som kunde 
utnyttjas, vilka värderingar som låg till grund för valda förhållningssätt och 
hur livet gestaltat sig för alla dem som funnits före oss. Till detta tar vi 
ställning, det är den historiska dimensionen i våra liv. Utan det perspektiv
seendet blir människan kronologisk analfabet. Hon förstår då varken att vi 
ärvt den här jorden av våra förfäder eller att vi bara har den till låns av våra 
barn. 

Artikeln har tidigare varit publicerad i Barn och kultur nr 4 1986. 


