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Gun och Göran Graninger 

Fomtidsgröten och lärarutbildningen 

Hur uppfattar barn tidsbegrepp? Kan lågstadiebarn verkligen vad tidsrymder 

över många tusen år? Gun och Göran Graninger har studerat historiekursen 

i lågstadiet och argumenterar, utifrån undersökningar om barns tidsupp

fattning, för att kurser och läroböcker hellre borde ta sin början i ett mer 

ntiraliggande tidsperspektiv. Lärarutbildningen borde gå i spetsen för en 

annan kronologi i lågstadiets historieundervisning! 

Historiens betydelse som sammanhållande element i ett tekniskt utvecklat 

samhälle visas av små och till synes obetydliga saker som att bekanta årtal 

ofta väljs som koder i de allt vanligare portlåsen: Den mest frekventa lär 

vara året för slaget vid Liitzen. Andra tecken tyder på att det genuina 

intresset för historia ökar i Sverige. Samtidigt sägs att historielösheten är 

utbredd. Akademiska lärare i humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen klagar över att studenterna inte har någon ordentlig grund att stå på. 
Gymnasielärare hörs uttala samma mening. Uttalandena kan ha olika djup 
och innebörd, men gemensamt för alla tycks bekymret vara över att 

eleverna inte har någon historisk tidtabell. Beskrivningar av förhållanden 

förr blandas med historiska fakta i en osorterad röra: Gustav Vasa blir Karl 
XIl:s far, vikingatågen sägs ha ägt rum på 1500-talet, den världsberömda 

svenska kvinnan på 1600-talet kallas lika ofta Birgitta eller Desiree som 

Kristina. Resultatet blir en forntidsgröt som innehåller allt från livet på en 
stenåldersboplats till nazismens raslära. 

Att det blir så förvånar knappast de historieintresserade föräldrar som under 
några år med förtvivlan i sina hjärtan iakttagit hur skolan systematiskt 

misshandlar något som är dem kärt. När skolan började se som sin 

viktigaste uppgift att vara en sorteringsmaskin och med stöd av ständiga 
prov utdela förment objektiva betyg lämnade den också sin kunskaps- och 

kulturförmedlande möjlighet. Nu fäster den målinriktade eleven endast 

avseende vid sådant som enkelt kan mätas vid enfaldiga prov. 
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Sammanhang och överblick - det centrala i all god historieundervisning -

tycks ingen fråga efter. 

Möjligen kan det ändå ha sitt intresse att se efter hur skolan i princip har 

lagt upp arbetet med att ge eleverna den kronologiska stomme som är 

nödvändig för att förstå historia. 

KRONOLOGI I LÄROPLANER OCH LÄROBÖCKER 

Elevernas första kontakt med historiska frågor och problem kom - i den 

skola som styrdes av 1969 års läroplan - i ämnet Hembygdskunskap. Under

visningen skulle ha "till uppgift att orientera eleverna i omgivningen, ge 

dem kunskap om ting och förhållanden, som deras intresse inriktar sig på, 

samt vidga deras föreställningskrets". Som huvudmoment under rubriken 

Förr i världen angavs "I hembygden förr och nu. Historiska minnen och 

sägner från hembygden. Några miljöbilder från forntidens svenska 
historia." 

I 1980 års läroplan har ämnet Hembygdskunskap uppgått i de samhälls
orienterande ämnena. Men några avgörande förändringar kan inte spåras i 

förslagen till uppläggning av de historiska studierna. 

Vill man veta något om vardagens verklighet är läroböckerna av större 

intresse än läroplanerna. Därför några exempel ur ett par läroböcker på hur 
historiskt stoff presenterats för de nioåriga eleverna i årskurs 3. 

I läroboken Vi ser oss omkring av Birgitta Ragnar och Marianne Sundberg 

behandlas avsnittet Förr i världen på 49 sidor. Dispositionen ansluter rela

tivt nära till den tidigare refererade läroplanen. Boken börjar med Jorden för 

länge sedan. De händelser som det berättas om ägde rum för "4 miljarder 
(= 4 000 miljoner år) sedan". Nästa uppslag har rubriken Allt liv börjar i 

haven. Längst ner på uppslaget anges att "det här hände för 500 miljoner år 
sedan". Därpå följer uppslaget Växter och djur i hav och på land. Läsaren får 

veta att det här hände för "300-400 miljoner år sedan". Om skräcködlornas 

tid får läsaren veta att detta hände för "200 miljoner år sedan". Sedan hoppar 

boken till ett kort avsnitt om däggdjurens tid: Detta hände för "100 miljoner 

år sedan". Så ett raskt kliv till avsnittet från människoapa till människa: 
"Det här hände för 100 tusen år sedan". 
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Efter avsnittet Spår från istiden följer ett längre avsnitt om äldre stenåldern, 

som enligt en tidsaxel i boken skall ha börjat 8000 år f. Kr och slutat 3000 år f. 

Kr. Kapitlet yngre stenåldern börjar: "Så här bodde troligen de första bönder

na för 4000.år sedan". På tidsaxeln längre ned på samma sida uppges a tt 

yngre stenåldern varade från år 3000 till år 1500 f . Kr. Bronsåldern ägnas fem 
och Järnåldern sex sidor. 

I bokens senare del finns ett par korta avsnitt om högkulturer i Egypten och 

Kina, samtida med stenåldern i Sverige, samt en karta över Sidenvägen på 

medeltiden. Från Kina för många tusen år sedan för boken oförmedlat 
läsaren till Sverige på 1500-talet, varefter eleverna får lära känna en skol

pojke på 1600-talet och besöka en rik familj på 1700-talet. Därefter kommer ett 
avsnitt med titeln "För inte så länge sedan". Där berättas bl.a. om en man 

född år 1890. Boken slutar med uppmaningen: "Skriv din egen historia". 

I Treans hembygd av Bertil Hansson och Gunvor Ronnheden behandlas 

avsnittet "Förr i världen" på väsentligt färre sidor, men greppe t är det
samma. På 10 sidor spänner man över cirka 12000 år. 

Detta sätt att lägga upp historiestudierna har troligen gamla anor. När de 
urgamla myterna och den bibliska historien dominerade skolundervis
ningen kan det ha känts naturligt att börja med skapelseberättelsen och 

sedan följa utvecklingen framåt. Med ett annat synsätt på vad som är viktigt 
i skolans undervisning har nya kunskaper och nya moment - naturveten
skapliga och historiska fakta - lagts in på "rätt" plats i kronologin . Få tycks ha 

reflekterat över om barn i nio-tioårsåldern har förutsättningar att förstå 

texter som obesvärat rör sig över mycket långa tidsperioder . Därför har det 

blivit vid den gamla uppläggningen fastän stoffet bytts ut: De dramatiska och 

fantasieggande myterna har ersatts av torra och säkra(?) fakta. 

BARNS TIDSUPPFATTNING 

Frågan om barns tidsuppfattning har behandlats i p edagogisk och psyko

logisk litteratur. Svensk pionjär på området är Göte Klingberg. I Grund

skoledrens psykologi, första upplagan 1960, utgår han från Piage ts teorier 

samt bygger på undersökningar företagna i England av bl.a. Oakden-Sturts, 
N.C. Bradley och Gustav Jahoda. Klingberg säger: "Uppfa ttningen av längre 
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och kortare tidrymder och förståelsen av tidsbegrepp hör till de områden av 
omvärldsuppfattningen som är ganska svårbemästrade. Endast långsamt gör 
sig barnet i den tidigare barndomen en klarare föreställning om tidsför
hållanden. Svårigheterna kvarstår ännu ganska markerade i den senare 
barndomen. Från pedagogisk synpunkt får detta sin betydelse vid under
visningen i historia. Redån i fråga om att uppfatta korta tidsintervall (några 
sekunder upp till ett par minuter) har barnen ännu i slutet av den senare 
barndomen större svårigheter än vuxna. Detta gäller både när man ber 

barnen reproducera tidlängder som markerats ~v försöksledaren och när 
man vill att de skall uttrycka tidlängder i tidmått." 

N . C. Bradley polemiserade i uppsatsen The growth of the knowledge of 
time in children of school-age (1947) mot den tidigare uppfattningen, 

företrädd av bl a Oakden-Sturts, att tidsbegreppet plötsligt klarnar för barn i 
tio-elvaårsåldern. Bradley hävdade att tidsuppfattningen successivt 

utvecklas under uppväxttiden. 

I viss anslutning till enkätundersökningar som företagits av Bradley (1947) 
och Klingberg-Frodersson-Jansgård (1955) genomförde vi i slutet av 
höstterminen 1980 en mindre undersökning i fyra klasser, två klasser i 
årskurs 3 och två klasser i årskurs 4, av barns tidsuppfattning. Genom att 
studera svaren på de ställda frågorna får man en översiktlig bild av de 
svårigheter barn möter när de skall tillägna sig ett historiskt stoff. 

Ställda inför frågan "Kommer imorgon efter igår eller före igår?" svarade 
närmare hälften av eleverna i åk 3 och en tredjedel i åk 4 fel. Många visade 

sig ha svårt att förstå tidens utsträckning. Endast hälften av eleverna i de 
båda årskurserna gav rimliga svar på frågan "Hur länge sedan är det du hade 
sommarlov?" 

Eleverna fick följande fakta: "Järnåldern började cirka år 500 f. Kr och slutade 
cirka år 1050 e. Kr. Industrialismen började cirka år 1800. Bronsåldern 
började cirka år 1500 f. Kr och slutade cirka år 500 f. Kr. Stenåldern började 
för cirka 9000 år sedan och slutade omkring år 1500 f. Kr. De hade därefter att 
ordna "åldrarna" i tidsföljd. Uppgiften anknöt således direkt till det stoff 
eleverna redan mött eller snart skulle möta i ämnet hembygdskunskap. Mot 
denna bakgrund är det anmärkningsvärt att endast 203 av eleverna i åk 3 

och 603 i åk 4 klarade den . 
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OLÄMPLIG UPPLÄGGNING AV HISTORJESTUDIERNA 

Bradleys och Klingbergs undersökningar visar, liksom vår lilla s tudie, a tt 

läroplanen och framför allt läroböckerna för in undervisningen på frågor 

som barnen ännu inte är mogna för. Goda skäl finns a tt ifrågasä tta metoden 

att ge en kronologisk översikt av den historiska utvecklingen red an i 

årskurs 3 och 4. Barn i nio-tioårsåldern har svårt att, som Klingberg säger, 

"fatta tidens utsträckning och att använda relations tänkande i fråga om 

tidsbegrepp". 

Frågan gäller om det inte är direkt olämpligt att låta e levernas första kontakt 

med historiskt skeende vara studier av förändringar över mycket långa 

tidsperioder, från forntid till nutid. Att man redan i läroplansarbetet på 1960-

tale t var medveten om problemet "barns tidsperspektiv" fram går av inled

ningen till supplementet Orienteringsämnen: "Eftersom barnen under de 

första skolåren tillägnar sig d et mesta av sina kunskaper genomverklighels
uppleve/ser och förstah andserfarenheter, bör undervisningen så m ycket 

som möjligt utgå från deras berättelser om egna upp levelser och erfaren

heter ... " Längre fram he ter det:"Barnens intresse för 'hur d e t var förr' bör 

vara utgångspunkten för en begynnande orientering om hur männ iskor 

levde och verkade i hembygden under äldre tider, t ex på barnens far- eller 

morföräldrars tid." Mot bakgrund av denna insikt är d e t anmärkningsvärt, 

att läroplanen direkt föreskrev s tudier av så avlägsna tidsåldrar som sten

åldern, bronsåldern och järnåldern redan i årskurs 3: "Även d e miljöbilder 

från sten-, brons- och järnåldern, som ingår i huvudmomenten under 

rubriken Förr i världen, bör ha denna karaktär" (valda berätte lser och enkla 

bilder) "med hänsyn till elevernas ringa förmåga att se sammanhang och 

överblicka längre tidsperioder." Intressant är att också Lgr 80 upptar stud iet 

av d e t forntida nordiska samhället som huvudmoment på lågstadiet. 

Gustav Jahoda påpekade redan 1963 i uppsatsen Children 's concepts of lime 

and hislory, att man borde undvika en sådan uppläggning av his torie

studierna som tillämpades och alltjämt tillämpas i grundskolan. "Må

hända", säger Jahoda (Klingbergs översättning), "vore det rimligare a tt gå 

den andra vägen: när mor och mormor var barn ... " 
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Klingbergs studie visar • liksom vår • att en mycket stor andel av eleverna i 
åk 3 inte kan tillägna sig det slags stoff som återfinns i bl a de nämnda läro
böckerna. Frågan bör ställas om inte denna uppläggning av historiestudiet i 

årskurs 3 och 4 lägger grunden till de svårigheter eleverna senare har att 

skaffa sig en stomme av historiska kunskaper. Läroplanernas förslag till 

studier i årskurserna 3 och 4 är • omsatta i praktisk undervisning - väl 

ägnade att hos eleverna skapa en förvirrad historisk världsbild. 

För att förstå ämnet historia måste man dels fatta tidens utsträckning, dels 
kunna använda relationstänkande i fråga om tidsbegrepp. I årskurs 3 och 4 

borde man, vill vi hävda, välja ett stoff som hjälper barnen att efterhand 

förstå dessa komplicerade företeelser. Det borde falla sig naturligt att skolan i 

orienteringsämnena, liksom i matematik och svenska, ägnade sig åt att ge 

eleverna basfärdigheter och baskunskaper, innan man skyndar vidare till 

mera komplicerade frågor. Vi ansluter oss till Jahodas uppfattning: Historie
undervisningen bör starta i eleven själv, hans omgivning, föräldrar, mor

och farföräldrar, klasskamraters släkt. 

REFORMERA UTBILDNINGEN 

De gamla myterna hör till vårt kulturarv. Det hör till skolans viktigaste 
uppgifter att överföra dem till nya generationer, men som myter och 

berättelser och inte som utsagor om historien. En intressant och viktig 

uppgift för forskningen är att ur läsarperspektiv studera formerna för 
överförandet av myterna till nya generationer. 

I sammanhanget bör påpekas följande. Stenåldern, bronsåldern och 

järnåldern studeras i årskurserna 3 och 4. Men till forntidens nordiska 

historia återkommer man inte senare varken på grundskolan eller på 

gymnasiet. Skolans historieundervisning följer fortfarande i sin allmänna 

uppläggning den mall som gällde då de allra flesta fick nöja sig med en 

sexårig folkskola. När symptomen visat att inte allt står rätt till med 

historieundervisningen har man utan resultat lappat och lagat på högstadiet 

och gymnasiet. För grundproblemet har man inte intresserat sig. Tiden 

borde vara mogen för en grundlig översyn av hela historieämnet. Hänsyn 

borde tas till våra kunskaper om elevernas förutsättningar och mognad. 
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En reformering av skolans historieundervisning försvåras emellertid av 

den omständigheten att klasslärarutbildningen i huvudsak tycks styras av 

skolans aktuella läroplaner medan viktiga metodiska spörsmål skjuts i 

bakgrunden. Så har till exempel lågstadielärarnas utbildning i historia länge 

koncentreråts till stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Det hade varit 

önskvärt att man i lärarutbildningen behandlat historieämnets principiella 

sidor och till exempel pekat på det förhållandet att lokalsamhället är fullt av 

historia från 1950- och 1960-talen, och att det inte alltid är nödvändigt att 

leta upp det riktigt gamla: också gårdagens historia kan vara spännande. Nu 

har lärarutbildningen, som vi ser det, länge försummat de centrala 

momenten i historieundervisningen och undvikit att ge lärarna redskap 

och självförtroende att bedriva en - med hänsyn till elevernas mognad -

realistisk historieundervisning 

Inför den nya lärarutbildningen vågar inte den realistiske vara optimis t. Det 

mesta förblir nog vid det gamla. Signalerna blir allt tydligare att lärar

högskolorna vill bilda egna enheter och isolera sig från det fria och kritiska 

tänkandet, forskning~n och samhället. Risken är stor att man i lärarut

bildningen utan att ens diskutera frågan fortsätter att tillreda forntidsgröten, 

även om ingen behöver den sortens kost! 
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- Varifrån har du? 
- Från: Under tiden .. . 
- Nå: Under tiden .. . 
- Under tiden gjorde Sven Tveskägg ideliga infall Norge, 

härjade landet, och 
- Härjade landet . . . på vad härjade han landet? 
- På det grymmaste, och förledd av den äregirige Hakon Jarl 

lät han sluga dråpare döda Hagen Adelsteen ... 


