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Mats Sjöberg 

En god historia? Reflexioner kring berättandets renässans 
i historieundervisningen 

Berättandet i historieundervisningen har en lång tradition och en diskussion 
om berättandet idag måste både knyta an till denna och frigöra sig från 
densamma. Berättandet handlar mindre om muntliga berättelser och goda 
historier och mer om förmedlingsformer som kan förena historien och 
pedagogiken, framhåller Mats Sjöberg i denna artikel. 

"Får man berätta om Gustav Vasas äventyr i Dalarna i en modern 
lärobok i historia? Enligt historieforskningen av idag får man inte det. 
Den attityd som nu intas av forskningen är med andra ord strängt 
asketisk: allt som inte står sig inför den stränga källkritiken bör 
utmönstras." 

Synpunkterna i citatet är från 1956 (ur Folkskolan - Svensk Lärartidning nr 
9-10). Skolreformatörema och den vetenskapliga historieforskningens 
företrädare knackade på porten och ville göra en storstädning i folkskolans 
historiska kuriosakabinett och vädra ut unkenheten av ovetenskaplighet och 
spekulationer. 

Med ledaren i Folkskolan tycks tveksam till nydaningen och frågar: " ... blir 
det en historia som instresserar? Blir den sortens undervisning och den 
sortens läroböcker tillräckligt attraktiva, lockar de till vidare kontakt med 
ämnet? Gör dem a o historien till en lustbetonad upplevelse som den varför 
en föregående generation och som den kanske främst bör vara också nu, om 
den ska kunna ge varaktig behållning och skapa bestående minnen?" 

Vetenskapen kan gärna hjälpa till att sticka hål på historiska falsarier men 
den får inte ta död på det dramatiska och fantastiska. Vetenskapen må gärna 
rensa i den historiska bråten men får inte sätta eleverna på någon historisk 
svältkost så att intresse och engagemang tynar bort med källkritikens 
exercis. Ledaren befarar att barnet kan försvinna med badvattnet - att 
intresset och kunskapen går samma väg som den "historiska bråten". 

Men, konstaterar ledaren, ommöbleringen av historien hade "än så länge 
satt relativt obetydliga spår i läroböckerna". Det finns en ton av förhop
pning i konstaterandet: att den nya historien varsamt och försiktigt skulle 
tass in bland krigande kungar och bullriga vikingar. 

Så långt innehållet i historien. Här kan man ändå tolka en reformvänlig 
inställning. En och annan skröna kunde man väl mista - det fanns ju ändå så 
många figurer kvar i böckerna. När det gäller undervisningens forin - den 
berättande - är ledaren mera tveksam till de nya signalerna. Berättandet var 
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ändå metoden att ge liv och blod åt historien. Det var i berättandet man gav 
historien dagrar, skuggor, färger och liv. De historiska personligheterna 
trädde fram i all sin glans eller uselhet i berättelsens form. Den dramatiska, 
mustiga och fantasieggande framställningen hade fostrat generationer av 
elever till historiskt intresse. Källkritik och pedagogik skulle inte få beröva 
historieundervisningen dess metod. Om så skedde skulle historieunder
visningen bli både "urvattnad och bleksiktig". 

Så långt synpunkterna och varningarna från 1956. Idag diskuteras återigen 
berättandet i historieundervisningen (se·t·ex C. Öhrnans artiklar i HLFA 
1986/87 och HT nr l 1988 samt ett antal artiklar i Historiedidaktik i 
Norden 3). Diskussionen är nyvaknad och några klara linjer syns ännu inte i 
diskussionen. Själv ser jag tre möjliga riktningar för den fortsatta debatten. 
En består i att "gå tillbaka till 1956" och beklaga sig över de trettio åren 
efteråt - att på nytt starta i "berättelserna" och "det mustiga och dramatiska 
berättandet". En andra skulle kunna vara att fortsätta i gamla vanliga hjul
spår - att förneka behovet av förändringar idag. Den tredje skulle kunna 
bestå i att kritiskt granska och försöka lära sig av olika perioders under
visning och berättande - att se det positiva i "det gamla berättandet" och 
samtidigt tillgodogöra sig de landvinningar som de senaste trettio åren trots 
allt har inneburit när det gäller foskning och undervisning. 

Av dessa tre hållningar anser jag de två första vara ofruktbara. I den tredje 
skymtar jag en möjlig syntes av person- och strukturhistoria (innehållet) 
och muntlig och skriftligt.berättande (formen). Det är innehållet i denna 
syntes jag här ska försöka skissa. När jag i fortsättningen talar om historie
undervisning så avser jag i första hand undervisningen på grundskolans 
högstadium. 

Historiens insnävning 

Det intåg av modem historieforskning som, enligt ledaren från 1956 stod 
för dörren innebar en insnävning av undervisningsämnet historia. Den 
gamla historien skulle bort och med denna historias uttåg följde berättandet. 
Berättandet förknippades med själva innehållet och ansågs lika ovetenskap
ligt som kunga- och hjältehistorien. Istället skulle vetenskaplighet och käll
kritik råda. Men det uppstod snarare ett tomrum därför att det som togs 
bort inte alls hade samma undervisningskraft som det som tillfördes. Någon 
källkritisk revolution ägde dessutom aldrig rum i skolan. Källkritiken 
gjorde snarare halt vid dörren. Lärare, läroböcker och undervisning för
sattes snarare i en anda av förlamning: vetenskaplig historia eller historie
pedagogisk erfarenhet? Undervisningen närmade sig snarare det som man 
1956 hade varnat för: den bleksiktiga och urvattnade än det vetenskapliga, 
källkritiska och "sanna" utforskandet. Berättandet ersattes av innantilläs
ning och meningslösa fylleriuppgifter. Läraren drog sig tillbaka till en 
arbetsledarroll med uppgift att administrera elevernas "vetenskapliga 
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forskning" i läroböcker och arbetsböcker. Läroböckerna blev pedagogiskt 
tillrättalagda lässcheman med ett urvattnat språk, balanserande på en kni,·s
udd av att säga allt och ingenting. Läroböckerna blev andefattiga och·liv
lösa. Bildmaterialet blev desto rikligare. På kolorerade fotografiska och 
tecknade bilder skulle historien få liv och blod. Färdigproducerade 
ljudbildband kom att kröna denna sterila konstruktion med sin syntes av 
faktakomprimering och livlös presentation. 

Denna förenklade och tillspetsade bild syftar i första hand inte till att 
anklaga utan snarare att lyfta fram den stora bristen: frånvaron av möjlig
heter att identifiera sig med märtniskor i historien och därigenom göra 
historien begriplig och' förståelig. Kort sagt: att märtniskor - "stora och 
små", "vanliga och ovanliga" - hade "skapat" historien. Å andra sidan fanns 
det i denna undervisning ett bredare synfält: det var inte bara kungar och 
stora män inom den politiska sfären som var historiska. 

Den äldre, berättande historieundervisningen hade å ena sidan haft en 
väsentlig dimension: en historia, som var befolkad av agerande märtniskor. 
Å andra sidan tillhörde dessa märtniskor socialt mycket begränsade skikt. 
Men de konkreta människorna fanns med. 

Båda· dessa piller är beska att svälja helt och hållet. Låt oss renodla och 
försöka sätta ihop en ny bild. Vi börjar med berättandet som fonn. 

Det "W"Sprungliga" berättandet 

Vi förknippar vanligen berättande med muntligt berättande. Som sådant är 
berättandet mycket gammalt - lika gammalt som språket. Det muntliga 
berättandet var en lång tid i historien det enda mediet att överföra kun
skaper och erfarenheter. Det berättades gudaberättelser, sagor, krigs- och 
jakthistorier, släkthistorier. Berättandet och berättelserna fick särskild 
fonn och struktur. För att fungera som traditions- och visdomsbärare 
skulle berättelserna vara möjliga att komma ihåg och kunna återges vid helt 
andra tillfällen. (För den som vill fördjupa sig i denna problematik hänvi sar 
jag till W.J. Ong: Orality and literacy. The Technologizing of the Word. 

Det muntliga berättandet kom att leva kvar trots skriftspråket. Det var 
nödvändigt så länge böcker inte var allmän egendom eller alla kunde läsa. 
Det skriftliga berättandet kom naturligtvis att påverkas av det muntliga 
berättandets situationella, personcentrerade och händelsefyllda innehåll och 
konkreta språk. Det skrivna ordet tog sig också sina egen vägar och kom att 
utveckla en helt egen logik. 

Men det muntliga berättandet har haft och har en livskraft som gör det 
outplånligt även i en värld där nya media håller på att revolutionera våra 
livsformer. Vi kärtner igen dess kraft och spänning varje gång vi möter det 
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hos någon medmänniska. Barndomens berättarstunder lever fortfarande i 
oss. Torgny Lindgren har återgivit sin ungdoms fascination över 
berättandet: 

"/ min hemby fanns 20-talet gårdar och på vår lediga tid satt vi i köket hos 
varandra och berättade. Vi kunde bli sittande halva söndagen och oavbrutet 
berättades det om bygden, om förfäderna som alltid var stora och starka, 
om människor från trakten som gjort märkliga saker men även bibliska 
berättelser. Här finns ell material som håller mycket länge. Det var en livlig 
muntlig tradition, men vi läste även mycket, såväl Bibeln som annan 
skönlitteratur. Det var fantastiskt. 
Jag blev oerhört fascinerad av alla dessa berättelser och bad ständigt att få 
höra dem igen. När jag inte förstod ett sammanhang var jag tvungen att 
fråga och berättaren var oftast så generös att han eller hon gav mig ett svar 
även om de inte visste om det var det rätta. Så växte historierna och 
traditionen berikades." (Torgny Lindgren i Ord & Bild 1984:3) 

Derma rika berättartradition lever knappast kvar idag. Den har trängts 
undan och få svenska barn och ungdomar möter den. Men många av oss har 
nog känt fläktarna av den och kan leva oss in i Torgny Lindgrens fascina
tion. 

Det muntliga berättandet för barn i form av sagor har också försvurmit, 
enligt folkloristen Bengt af Klinteberg. Sagoboken har i första hand ersatt 
den muntliga traderingsprocessen. Vi har idag fått ett slags standaradver
sioner av sagor som en gång i tiden var föränderliga. Men det fmns inte 
mindre antal sagor idag än för tvåhundra år sedan, snarare mera, men de 
lever vidare i en stelnad form. Trots detta finns, menar af Klinteberg, i hög 
grad en levande muntlig berättartradition i form av moderna sägner. De 
har ett helt annat innehåll än de gamla sägnerna men har det gemensamt 
med dem att de skulle kurma vara sanna. (Se af Klinteberg: Den muntliga 
berättartraditionen och den litterära sagan, i Budkavlen årg. 66) 

Trots hård konkurrens från andra medier fortfar det muntliga berättandet 
att fascinera. lrmehållet förändras visserligen över tiden men som förmed· 
lingsform går det inte att "utrota". Det har i grunden att göra med män· 
niskan som social, språklig varelse och kommer därför troligen alltid att 
behövas. Derma "ursprungskraft" hos berättandet gör att det alltid kommer 
att vara ett verkningsfullt pedagogiskt redskap, som det vore oklokt att inte 
använda. 

Fryxells folkliga berättande 

'Läromästaren' kallade Vilhelm Moberg Anders Fryxell. 1823 påbörjade 
Fryxell "Berättelser ur Svenska Historien". Livsverket avslutades 1879 och 
omfattade totalt 46 delar. "Han berättade enkelt, klart och livfullt och 
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därför lyckades han - bättre än alla fackmän - få svenskarna att läsa sin egen 
historia", enligt Moberg (Min svenska historia). Det är inte bara Moberg 
som inspirerats av Fryxell. Flera andra viktiga historiska författarskap allt 
ifrån August Strindberg har hämtat näring i Fryxells "Berättelser". 

Vari ligger då nyckeln till Fryxells framgångsrika berättande? Vi måste då 
börja med den målsättning som Fryxell satte främst: att människorna skulle 
kunna förstå. Språk och berättarform skulle vara underordnat detta syfte. 
Berättarformen inspirerades av sagorna. "För min person och mitt upp
fattnings- ochframställningssätt visade den sig ock mer ändamålenlig än 
någon annan" skriver Fryxell i "Min historias historia" och tillägger att 
"från barndomen var den mig känd och kär". Denna berättarform hade 
"haft den viktiga fördelen att göra verket och dess innehåll kändt af den 
stora allmänheten". Språket försökte han "gifva den renhet och rundning, 
som nutidens estetiska bildning fordrar och för hvilken äfven allmogens öra 
är känsligt". 

Urval och innehåll i Fryxells historia är naturligtvis starkt subjektivt. Men i 
så motto var han i gott sällskap. Både samtida - tex Geijer - och efter
kommande - t ex Grimberg - lade sina, om än andra, måttstockar på den 
svenska historien. 

Berättandet var för Fryxell något helt annat än kronologiskt förteckna ett 
händelseförlopp och hjälpligt binda samman det hela till en berättelse. Det 
var heller inte frågan om att förtunna eller späda ut ett digert faktamaterial 
för att få en smakfull anrättning. Hur Fryxell arbetade låter vi honom själv 
berätta: 

"Den mer och mer lärda, till grund liggande apparaten har jag efter för
måga sökt undandölja, så att den icke skulle sticka i ögat och störa berättel
sens lediga gång. De ur forskn ingens schakt uppfordrade blocken äro väl 
de, som utgöra murarnas innehåll och styrka. Men före nedskrifvandet har 
jag omsorgsfullt sökt inom mig sjä/f. i minne och fantasi hopsmälta och 
hopfoga dem till ett likartad! helt, på det sedermera berättelsen, sagobyg
gnaden, skulle på en gång framträda ren och helgjuten, utan spår af det 
förberedande arbetet, utan spår af de begagnade materialernas ursprung
liga, sinsemellan heterogena form och art. Jag vet ganska väl, att mitt verk 
genom detta behandlingssätt kommit att sakna den form , som af många 
anses vara bevis på djup och grundlig forskning och sann vetenskaplighet. 
Man har ock om senare delar sagt, att de icke utgöra någon egenlig vetens
kaplig historia. Jag vill ej inlåta mig i tvist härom utan lämnar åt efter
världen att pröfva beskyllningens halt." (Min historias historia, s 108-109) 

Berättandet och framställningsformen var ingalunda ett lätt arbete. Fryxell 
menar att vissa företeelser hade kostat honom mycken möda att få läsbara. 
"Ej mindre än två särskilda gånger har jag måst s/...rrifva hela reduktions-
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historien för att kunna dt det i sig själf torra och invecklade ämnet gifva 
dtminstone någon grad af åskådlighet och lif." 

För Fryxell framstod arbetet med framställningen som lika viktigt och lika 
krävande som själva forskningsarbetet. Att plocka fram det historiska 
råmaterialet ur källorna krävde sin speciella begåvning och metod - att 
presentera det krävde en annan. En del av deruta hemlighet fångade Verner 
von Heidenstam när han om Fryxell skrev att "det skall komma en dag då 
Fryxells historia, trots sina misstag, blir skattad som vår yppersta, vår mest 
dskådliga och levande, därför att han liksom konstnären begagnar anek
doten och skapar människor". 

Berättande ur ett filosofiskt perspektiv 

Till de två tidigare pusselbitarna om berättandet ska jag nu lägga en tredje 
och sista. Det uppvaknande intresset för det didaktiska berättarperspektivet 
har sin motsvarighet, eller snarare sin grund, i filosofernas och historie
teoretikernas intresse för berättandet (beträffande ett historieteoretiska 
perspektivet hänvisar jag till det senaste numret av tidskriften History and 
Theory). 

Det filosofiska perspektivet har i hög grad inspirerats av den franske filo
sofen Paul Ricoer (en presentation av Ricoer finns i nr 9 av tidsskriften Res 
Publica). Med Ricoer som utgångspunkt diskuterar den danske filosofen 
Peter Kemp hur moraliska och etiska frågor kan göras begripliga i en 
modem teknisk tidsålder. 

Diskussionen om vad som är gott och rätt kan inte utgå från abstrakta etiska 
lagar menar Kemp. För att förstå vad som är ett gott liv måste man berätta 
om livsförlopp - ett berättande förlopp som människor kan känna igen sig i 
och som erbjuder dem identifikationsmöjligheter. I berättelser och genom 
berättande utvecklas en föreställningsfönnåga eller "narrativ fantasi". 
Denna förmåga gör människan känslig för det hon ser och hon kan ta 
ställning till det. 

I tidigare epoker utvecklades denna förmåga genom myter, sagor, liknelser 
och exempelberättelser. Kemp anför de grekiska myterna och berättelserna 
om Jesu liv som exempel. Idag har inte dessa föreställningar samma inflyt
ande. Istället är det den profana historieskrivningen, den massmediala 
nyhetsförmedlingen och det fiktiva berättandet i form av film, litteratur 
och TV-serier mm som står för förmedlingen av moraliska normer och 
värderingar. 

I en tid med hastig teknisk utveckling och när samhället framstår som 
alltmer komplext, ökar behovet av berättade händelse- och livsförlopp där 
den enskilde kan reflektera och ta ställning till dem. Tillfredsställandet av 



83 

detta behov har idag i stor utsträckning överlämnats till marknadskraftema. 
Kulturindustrin har monopoliserat ungdomens narrativa fantasi. Därför 
ökar behovet av ett reflekterat och genomtänkt historieberättande - både 
autentiskt och fiktivt - i det moderna samhället, speciellt som tidigare 
epokers sammanhållande myter och världs bilder håller på att upplösas. 

Så långt filosofen Kemp. Det finns klara paralleller till historieundervis
ningen i hans resonemang. Historien uppvisar ett enormt förråd av per
soner och händelser som skulle kunna vara utgångspunkten för moraliska 
och etiska reflektioner. Genom att låta eleverna ta del av - tex genom 
läsning eller genom att lärarens berättar - historiska livs- och händelse
förlopp i berättad form gör vi dem också bättre rustade att reflektera och 
orientera sig i nuet. Om dessa berättade förlopp är helt autentiska eller 
fiktiva (dock i betydelsen trovärdiga och möjliga) är inte den springande 
punkten. 

Genom dessa tre perspektiv på berättandet har jag dels velat peka på dess 
pedagogiska styrka och inneboende möjligheter dels frigöra berättandet 
från tanken att det måste vara muntligt och bestå i "berättelser". Berättandet 
är enligt mitt sätt att se det en framställningsform, muntlig och eller skrift
lig, som utifrån ett ämne medvetet arbetar med språk, stil och struktur så att 
eleverna kan få direkta sinnesförnimmelser och möjligheter att identifiera 
sig med personer och utifrån denna grund bygga upp en förståelse av 
ämnet. Denna förståelse kan vara slutmålet men kan också vara ett led i en 
vidare bearbetning av ämnet tillsammans med lärare eller andra elever. 

Om detta var formen så låt oss nu se på vad vi ska berätta om eller inne
hålletf'råmaterialet" till berättandet. 

Historieämnets breddning och fördjupning 

Tidigare i artikeln talade jag om att källkritikens inmarsch - fastän den 
egentligen bara i liten grad hittande in i skolsalarna - betydde en insnävning 
av undervisningsämnet historia. Den anda av källkritisk vetenskaplighet 
som skulle råda innebar att mycket av det "råmaterial" som lärare och 
läroböcker hade förmedlat ogiltigförklarades som undervisningsstoff. Det 
var på många sätt ett framsteg att en mer verklighetsbaserad historia tog 
den gamlas plats. Men med i bagaget följde också uppfattningen att historien 
- det som stod i läroböckerna och förmedlades på lektionerna - var den enda 
möjliga sanningen. Det som stod i böckerna - den styr ju trots allt undervis
ningen i hög grad - var "sant" därför att man numera hade prövat historien 
med källkritikens skalpell. 

De senaste två decennierna har historieforskningen blivit mer omfattande 
kvantitativt - mängder av nya forskningsrön har plockats fram - men fram
för allt har den genomgått en ämnesmässig breddning och en metodisk ny-
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orientering. Detta gäller inte bara de mer "klassiska" historieämnena som 
historia och ekonomisk historia. Också näraliggande och angränsande 
ämnen som sysslar med det förflutna ur någon aspekt - etnologi, idehistoria, 
arkeologi m fl - har haft liknande utvecklingsmönster. Denna nyorientering 
har givit undervisningsämnet historia en betydligt bredare bas att stå på och 
betydligt mer material att ösa ur. Jag vill därför tala om undervisnings
ämnets breddning. De akademiska historieämnena har också under det 
senaste decenniet utmanats och kompletterats av lokalhistorisk forskning 
och historieskrivning. "Gräv-där-du-står"-rörelsen har haft en liknande 
uppblomstring. Även om kvaliteten skiftar starkt så har "plötsligt" bygder, 
orter, kollektiv och personer "fått en historia". Sammantaget skapar detta 
ökade möjligheter och större rörelseutrymme för undervisningen i 
historia. 

Den kanske intressantaste tendensen inom historievetenskapen är den 
metodiska nyorienteringen. Om det tidigare var så att källkritiken var den 
historiska Metoden så har vi de senaste två decennierna kunnat skönja ett 
metodiskt pluralism, där källkritiken "fortfar att behövas", men med en 
öppning mot nya källmaterialgrupper och spännande användning av 
teorier. Historieforskningen har på så sätt blivit en betydligt mer spännande 
utflykt till nya och okonventionella kunskapsfält. Historikerna har också 
medvetet arbetat med att nå ut med sina resultat till bredare grupper och har 
då börjat använda ett språk och en stil som har chanser att intressera och 
förstås av en bredare allmänhet. 

I det spänningsfält mellan historievetenskap och elever som historieläraren 
befinner sig och där hans uppgift är få eleverna att på bästa sätt tillgodogöra 
sig historien, är dessa signaler från vetenskapen av största vikt. Den öppen
het och kreativitet som historievetenskapen börjat visa, ger historieläraren 
legitimitet att förhålla sig till historien när det gäller metoder och pro
blemområden på liknande sätt. Den metod, källkritiken, som vetenskapen 
anbefallde för studiet av det förgångna, blev en "bur" för undervisningen 
och i detta stränga klimat fick spänning och fascination ingen näring. Med 
de nya signalerna kan vi sätta nya källmaterial i händerna på eleverna, 
resonera på ett annat sätt - kort sagt, - närma historien till eleverna utan att 
vara ovetenskapliga. 

Den historiska forskningen - i vid bemärkelse - har under de senaste 
decennierna med nya metoder, med teorier och med nya källor plockat 
frma ett helt nytt galleri av skeenden, personer, miljöer och tankar än vad 
som fanns för trettio år sedan. På detta sätt har forskningen givit ett helt 
nytt material - ett "råmaterial" - för undervisningen. Historien behöver inte 
längre vara berättelser om kungar, krig och politik. 
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Berättande och undervisning 

Ett berättande frarnställningssätt handlar, enligt mitt sätt an se, om konkre
tion, åskådlighet och begriplighet. Det är i denna roll berättandet - muntligt 
och skriftligt - ska ses. 

Historia och historieundervisning kan ge kunskaper om de stora genom
gripande samhällsförändringarna. Detta är ett viktigt mål. Men de önskade 
insikterna och kunskaperna uppstår inte om vi går direkt på den över
gripande, samhälleliga nivån. Jag vill hävda att kunskap om historien, som 
är något mer än rena rnemoreringskunskaper, byggs upp underifrån - uti 
från det konkreta - och består i en konfrontation eller samspel mellan det 
konkreta och individuella och det övergripande och genere!Ja. Det indivi
duella och det generella måste gå hand i hand. Det individuella får inte ta 
överhanden - i så fall förlorar vi något väsentligt av det som historia kan ge. 
Men det får heller inte bara handla om det generella - då blir kunskaperna 
ganska tomma. Detta samspel eller växelspel mellan det generella och det 
individuella är historieundervisningens kärna. 

Historieundervisningen lider av problemet an den historiska utvecklingen 
lätt låter sig fångas - tror vi - i ett antal centrala och sammanfattande 
begrepp eller tidslinjer. Men begreppen och tidslinjerna är en typ av hårt 
komprimerade redskap, som visserligen är möjliga att memorera, men som 
är mycket svåra att förstå och förhålla sig till. 

Därför måste den historiska utvecklingen, i undervisningssituat ionen, 
ständigt brytas nes och belysas i enskilda människors eller gruppers 
handlingar och tankar. Berättandet blir en naturlig form för denna aspekt. 
Det behöver inte alls vara berättelser i klassisk mening (av typen problem
klimax-lösning) utan kan lika gärna, och kanske hellre, bestå i konkreta 
situations-, person- och miljöskildringar. 

Materialet för dessa beskrivningar och beränelser kan vi hämta ur den 
ökande mängden av historielitteratur som bl a vetenskapen har försett 
marknaden med. Men vi måste också kunna använda material som i egentlig 
mening inte är historiska källor utan har en fiktiv karaktär. Den historiska 
skönlitteraturen är den bästa källan an ösa ur. Våra undervisningskälJor är 
alltså betydligt fler än de gängse historiska källorna. 

Låt mig illustrera det ovan sagda med ett exempel. Följande citat är hämtat 
ur en bok av Vibeke Olsson och handlar om slavinnan Carnstrate i Rom på 
200-talet efter Kristus. 

"Till slavmarknaden kommer inte bara värdefulla slavar med höga 
priser. Hit skickar man också de slavar som man inte kan sälja till 
vänner och bekanta, så har jag alltid hört. Och ändå blir jag f örsla-äckr 
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när jag får se hur full marknaden är av gamla slavar. Till största delen 
består marknaden av utsliten arbetskraft, av sådana som inte längre gör 
skiilför maten. Bredvid mig hamnar en svart kvinna från Numidien. 
Hon är inte så gammal, men märkt av tungt arbete. Hennes rygg är 
böjd, och på ena kinden har hon en illa läkJ brännskada. Hon berällar 
för mig att hon i tolv år eldat pannor i sin herres termer. 
- Varför sätter han en kvinna till sådant arbete? frågar jag förskräckt, 
men hon bara skakar på sitt ulliga huvud. En matrona och två 
förvaltarslavar gör i tur och ordning samma undersökning på mig som 
Plinius, titlar mig i ögonvrårna och ·i munnen och känner på musklerna 
i mina armar. Den ene förvaltaren ratar mig medan den andre och 
matronan verkar tveksamma. De diskuterar med varandra priset på 
mig och med hur stor sannolikhet mitt vanskapta barn kommer att 
självdö. Hon är ju nu fyå veckor gammal och man kan inte döda henne 
öppet med full rätt som när hon var nyfödd. 
- Flickan är ung och hennes muskler är inte dåliga, domina, säger 
förvaltaren. 
- Jag är inte helt nöjd med hennes tänder, säger matronan. 
- Slavar är inte som hästar, domina. Tänderna säger inte allt. 

(ur Hedningarnas förgårds 31) 

När vi behandlar slaveriet i Romarriket ska det inte bara handla om 
slaveriet i allmänhet utan måste också handla om t ex slavinnan Callistrate. 
Genom denna text förflyttar vi oss till Romariket - vi är i historien och kan 
delta, känna, tänka och analysera. 

Denna typ av texter är något helt annat än beskrivningar om slaveriet. 
Läroböckerna i historia (för grundskolans högstadium) har under 1980-
talet i ökande utsträckning. införlivat beskrivningar av t ex fattiga. slavar, 
trångboddhet, fattigdom. Aven om denna strävan är bra så har det väldigt 
lite att göra med den typ av konkretisering jag avser. Jag skulle snarare vilja 
kalla den typen av texter kvasikonkreta. 

Att det finns vissa problem vid användningen av sådana fiktiva texter som 
Olssons är helt uppenbart. Vad är sant, vad är rimligt, vad är möjligt till 
skillnad från rena fantasier eller tom lögner? Men sådana frågor kan också 
göras till föremål för reflexioner som kan bli nog så fruktbara som analyser 
av autentiska källor. 

Berättandet är, som jag ser det, ingen separat undervisningsform ("magis
tern, berätta") eller separat innehållsform ("berättelser"). Berättandet är i 
stället en dimension av historieundervisningen. Det handlar om an vara 
konkret, att åskådliggöra, att gestalta, att levandegöra, att personifiera och 
befolka. Berättelser kan bidra till detta men är inte enda sättet. Berättandet 
ingår alltså i en medvetet vald undervisningsstruktur, där förmedlings
former och arbetsformer har valts med hänsyn till både elever och ämne. 
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Ingemar Bergman uttryckte sig en gång om teater och regiarbete på ungefär 
följande sätt: ett teaterstycke eller skådespel utspelar sig egentligen inne i 
åskådarens huvud och kropp. Vad regissören gör är att, utifrån sina kun
skaper och erfarenheter, välja en antal mycket medvetna signaler och 
impulser i form av struktur och handling i pjäsen, språk, kläder, scenografi 
mm och hoppas an de väcker en upplevelse som var avsedd. Det är alltså en 
mycket medveten iscensättning och innehåller många olika moment. Jag 
tycker att historielärarens arbete kan liknas vid regissörens. Han/hon måste 
göra lika medvetna val vad gäller lektionens struktur, språk, framställ
ningsform mm. 

Studier av historieförmedling och narration 

Mina slutsatser blir alltså an "berättandets renässans" är välko1TU11et men att 
vi måste ta steget vidare och diskutera förmedling av historia i ett betydligt 
v idare perspektiv. Det gäller ytterst att hitta ett språk, en teori eller filosofi 
för förmedling och ko1TU11unikation av historia. 

Detta är ett stort och mödosamt men spännande arbete. Det kan synas vara 
ett jungfruligt fält men det finns väldigt många trådar att ta tag i. Den första 
och mest uppenbara steget bör vara att knyta an till och analysera den tradi
tion av god historieförmedling som både svenska och internationella 
historieskrivare har stått för. En annan dimension av detta berättarstudium 
är att se hur andra "medier" förmedlar sina budskap - museerna, skönlit
teraturen, filmen, populärvetenskapen i allmänhet. Ett tredje led är att 

. pröva kunskaper och erfarenheter från dessa analyser i undervisnings
situationer och se vad som är verkningsfullt och givande. Strävan kan inte 
vara att nå fram till en enhetlig modell för denna kommunikation. Snarare 
att finna många olika grepp, teorier och modeller. Det finns ju många vägar 
till en bra undervisning och förmedling. 

Att beträda en väg ... 

Låt mig avslutningsvis, anspråkslöst och kortfattat, redovisa hur vi vid 
lärarutbildningen i Linköping har börjat arbta med de tankar som jag har 
diskuterat i artikeln. 

En utgångspunkt har varit att de blivande ämneslärarna i historia måste 
"tränas" till en medveten förmedling. Orsakerna är många men en är att 
man saknar förebilder. Kurslitteraturen i historia - och undervisningen vid 
universiteten - är hårt faktaorienterad. Kursböckerna är många gånger 
välstrukturerade faktakataloger som saknar njutningsbara läskvaliteter. 
Universitetsstudierna är numera också så tidspressande att "poängprome
naden" genom universitetet inte tillåter egna utblickar och bredvidläsning. 
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Vi har sedan några år arbetat med skönlitteraturen som ett inslag i historie
undervisningen. Med Å. Hellstrands viktiga arbeten som utgångspunkt 
(Å.Hellstrand: Epos och epoker samt Resan genom historien 1och2) har 
vi försökt gå ytterligare ett steg. Tillsanunans har vi läst ett antal historiska 
romaner och försökt se vilka delar, sidor och avsnitt i dessa som är använd
bara för olika avsnitt i högstadiets historiekurs. Hittills har vi "betat av"ett 
femtiotal romaner och arbetet fortgår. 

Under innevarande läsår har vi försökt skapa "en kurs" där fönnedlingen 
av historia i vid bemärkelse lyfts fram. Försöket är anspråkslöst och saknar 
ännu fastare konturer men jag ska ändå redovisa några inslag. 

Ett huvudmoment är att knyta an bakåt och studera hur - vad jag har bedömt 
vara - god historieskrivning har arbetat. Vi läser valda delar av Fryxell, 
Grimberg, Moberg, Jolo, Trevelyan, Zweig och analysera deras berättar
och förmedlingsgrepp. Som utgångspunkt läser vi Gunnar Erikssons ut
märkta uppsats "Om stilens betydelse i humaniora" (ur Tvärsnitt nr I 
1984 ). Samtidigt som vi då pekar ut ett antal böcker, vilka många gånger är 
helt okända för kandidaterna, och analyserar deras stil, får vi oss också en 
god bit kulturhistoria till livs. 

Ett annat huvudmoment är att medvetet arbeta med den historiska romanen 
som både undervisningskälla och historisk källa. De problem vi uppmärk
sammar är bl a hur "historisk" är den historiska romanen. Här läser vi 
valda delar av H. Gran/ids arbete "Då som nu" samt valda delar av Tore 
Zetterholms romaner "Vi möts vid Rynge" och "Predikare-Lena". Ett 
annat delproblem rör hur skönlitteraturen förhåller sig till de historiska 
källorna. Här läser vi bl a delar av E. Schöns avhandling om Jan Fridegård 
och tar del av G. Eidevalls analys av Mobergs utvandrarböcker. En uppsats 
av T. Dah/löf ingår också som ett exempel på vad läsningen av skönlittera
turen kan ge ur kulturhistorisk synvinkel (T. Dahl/öf: Diktaren och forska
ren. Vem kommer verkligheten närmast?, finns i Svenska bibliotekarie
samfundets rapport 2 1987). Vidare ingår naturligtvis informationen om Å. 
Hellstrands bibliografier samt läsning av några historiska romaner. 

Ett tredje huvudmoment är att lära sig muntlig berättarteknik och dramati
sering av texter. Tillsammans med en dramaturg från Östergötateatern lär 
vi oss berättandets och dramatiseringens grunder. Till detta korruner också 
egna berättarövningar. 

Ett fjärde moment är an studera hur andra medier förmedlar och berättar 
historia. Museernas förmedlar- och berättarspråk analyseras. Vidare ser 
vi också hur filmen arbetar med narration. Vi jämför film och texter 
som ligger bakom filmen. Det exempel vi har är filmatiseringen av 
I. Lo-Johanssons novell "Bödeln och skökan". 
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Försöket pågår ännu och vad slutresultatet blir är svårt att i nuvarande läge 
uttala sig om. Förhoppningsvis kan det ge de blivande ämneslärarna en rad 
goda exempel på stimulerande förmedling och ledtrådar till hur undervis
ningen kan använda och ösa ur många källor och som i slutändan ger nöjda 
elever som tycker att historia är roligt och viktigt. 

Kanske kan dessa mina synpunkter leda till en syntes av ganunal och ny 
historia, av gamla och nya förmedlingsformer, av tradition och förnyelse. 
Ett är jag dock förvissad om: det är inte den enda vägen. Och att då "för
bjuda" att berätta om Gustav Vasas äventyr i Dalarna - nej, det vore inte räl! 
väg mot en god historia. 
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