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Ewa Bergdahl Bulukin 

Måste Per Stenyxa identifieras? 

Om förhistorien i lågstadiets läroböcker 

Vad är det för bild som via läromedlen i skolorna förmedlas om vårt 
förfluma? Vilka uppfatmingar om förhistoriska människor får eleverna med 
sig från skolan? Vilka syften har vi med historieundervisningen egentligen? 

Dessa och liknande frågor är svåra att besvara entydigt. De övergripande och 
allmänna riktlinjerna som läroplanen ger uttryck för, ska översättas till en 
praktisk kunskapsnivå i läromedlen. Här råder ett välkänt glapp. Läromedlens 
utformning och innehåll korresponderar inte med läroplanens grundläggande 
målsättning. Givetvis finns det ytterst få läromedel som uttrycker 
uppfattningar som går stick i stäv med läroplansintentionerna, men detta är 
inte tillräckligt. En undvikande av vissa påståenden eller ett överhoppande av 
svåra och komplicerade händelseförlopp löser inte problemet. Resultatet blir 
istället en torftighet i texterna som !itår i bjärt kontrast till läroplanens önskade 
fönnedlingsinnehåll. 

Det är svårt att förena det objektivt sakliga och vetenskapligt korrekta 
innehållet i läromedlen med ett levandegörande av stoffot. 

I den här artikeln vill jag närmare gå in på varför det är så och samtidigt 
försöka visa hur läromedlen har förändrats under 1900-talet. Eftersom jag är 
arkeolog, kommer exemplifieringarna uteslutande att hämtas från 
skolböckernas avsnitt om förhistorien. Till vissa delar bygger de följande 
resonemangen på en tidigare utgiven rapport: STENÅLDERSLIV - en 
undersökning av grundskoleelevers uppfattningar om förhistorien. 1985. 

Existerar det historielösa samhället? 

Man brukar klaga över att barn idag växer upp i ett samhälle som är 
historielöst. Detta är nonsens. Det existerar naturligtvis inga historielösa 
samhällen i den bemärkelsen att man helt förnekar gårdagen. Däremot har 
olika samhällen vitt skilda förhållningssätt till sitt förflutna. 

Det finns samhällen där det som har varit har oerhört stor betydelse och nästan 
helt genomsyrar nuet. Detta är samhällen som till sin karaktär är 
traditionsbundna och statiska. Idag lever vi inte längre i ett sådant 
traditionsbundet samhälle. Dagens samhälle har ett mer problematiskt 
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förhållande till sin historia. Vi är idag osäkra på hur vi ska handskas med vårt 
förflutna. ldeer och värderingar som var viktiga och gängse i förgången tid 
har inte längre relevans för oss. Den här förändringen markerar vi genom ett 
slags distansering till det förflutna. Vi betraktar oss själva idag som mycket 
klokare, duktigare, mer utvecklade, civiliserade etc. Det är en tydlig 
utvecklingsoptimism som genomsyrar dagens historiebild. "Man hade ännu 
inte lärt sig", berättar vi för våra barn och framställer därmed historien som 
en uppåtgående trappa, där varje trappsteg har formen av en ny teknologisk 
eller ekonomisk landvinning och innebär ett steg närmare vår egen 
högtstående civilisation. 

Vad är historia? 

Ju mer man funderar på historiens innehåll och betydelse, desto tydligare 
framstår historien med olika dimensioner och utseende. 

Det kronologiska skelettet är en förenklad sorts historiekunskap som idag 
utgör en nödvändighet för att vi ska kunna orientera oss i tiden. Men den 
kronologiska mätstickan är helt och hållet en produkt av vår tid. Den linjära 
finfördelade klockorienterade tiden var för gårdagens människor fullständigt 
okänd. Man betraktade inte företeelser och människor i relation till en tidaxel, 
utan relaterade till naturens växlingar och arbetsuppgifterna. Det är viktigt att 
komma ihåg att förhistoriens människor hade en helt annan uppfattning om sin 
relation till omvärlden än vi har. 

Här gör läromedlen stora misstag. Vi kan aldrig förmedla en trovärdig bild av 
förhistoriens människor om vi inte ställer deras förehavanden och handlingar i 
relation till en tidsuppfattning som bättre stämmer överens med de samhällen 
de levde i. Att ständigt relatera förhistoriska kulturer till framtiden ger ett 
närmast komiskt intryck. Det mest slående exemplet på hur detta ständigt görs 
är den ofta upprepade inledningen på meningar: "De hade ännu inte lärt sig ... " 

Varje människa har sin specifika historia sammanflätad med andras i ett 
avgränsat sammanhang bestämt i tid och rum. En människas liv, långt eller 
kort, är fyllt av minnen som blixtrat förbi i nuets ögonblick. Minnen och 
samlade erfarenheter som styr våra beslut och handlingar. 

Historieundervisningen i skolan handskas inte med den enskilda individens 
historieerfarenheter. Läromedlen speglar enbart kollektivets historia, dvs 
resultaten av de många individuella människoödena sammantaget. Men en 
sådan historia kan vi inte känna igen oss själva i. Den består av abstraherad 
teoretisk kunskap och försöker vi att skapa en bild av en människa med 
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utgångspunkt från den kollektiva historien blir resultatet en mönsterrobot; ett 
monster. 

Om vi istället betraktar historia som bilder av vår mänsklighet och om 
målsättningen med historieundervisningen är att vidga våra livserfarenheter 
utöver våra egna upplevelser, så kan vi påstå att det förflutna utgör en 
fantastisk upplagsplats dit man kan bege sig för att hämta påståenden om 
människan som samhällsvarelse. Historiska kunskaper förbättrar vår 
intellektuella beredskap - hjälper oss att lösa problem, men påverkar samtidigt 
våra liv. 

Med hjälp av historiska bilder formar vi våra framtidsbilder. Ju större bredd 
och mångfald bland de historiska bilderna, dvs ju fler alternativa tolkningar av 
det förflutna som vi kan presentera, desto större möjligheter har vi att forma 
alternativa framtidsbilder. Om detta är riktigt och om det faktiskt förhåller sig 
så att kunskaper om det förflutna är nödvändiga för att förstå vår egen samtid 
och för att forma vår framtid, då är det oerhört väsentligt vilket innehåll vi 
förmedlar i historieböckerna. 

Historieböckerna som ~el 

Historieböckernas faktainnehåll speglar samhällets sociala och ekonomiska 
skiftningar. Läromedlen förmedlar vetenskap i förenklad och populariserad 
form men med en kraftig eftersläpning. Det tar 15-20 år för en ny 
vetenskaplig teori att få genomslag i läromedlen. 

Var tid skriver sin egen historia, är ett vedertaget uttryck. Att detta stämmer 
kan vi lätt konstatera om vi slår oss ner. och bläddrar igenom äldre 
undervisningsmaterial. 

I vissa tider har man använt det förflutna som en legitimering. En storslagen 
ärofull historia har varit något att yvas över och har stärkt medborgarna i 
deras nationella självkänsla. Så använde t. ex. nazisterna historien i 30-talets 
Tyskland. Och på liknande sätt spreds imperialismens ideologi över världen i 
slutet på förra seklet. 

Efter andra världskriget behövde västvärldens samhällen av naturliga skäl 
distansera sig till det som passerat. Högkonjunkturen under 50-talet gav 
upphov till en utvecklingsoptimism som lever kvar än idag i skolböckerna. 

Men under 70- och 80-talen med de alltmer påtagliga miljöproblemen, som 
följer i industrialismens spår, aktualiseras nya aspekter av det förflutna. Inom 
t. ex. arkeologin inriktar man sig nu alltmer på att studera hur den 
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förhistoriska människan använde sina resurser och hur hon fungerade 
förhållande till den omgivande naturen som hon var beroende av. 

Stenåldersmänniskan i läroböckerna 

Om vi för över ovanstående resonemang på skolans läromedel, kommer vi att 
upptäcka att bilden av stenåldersmänniskan förändras i takt med 
samhällsutvecklingen på liknande sätt. 

Låt mig ta några exempel: 
I läsebok för folkskolan 1893 kan vi läsa: 

"Redan under stenåldern hade Sveriges inbyggare småningom 
höjt sig öfver vildens ståndpunkt, men någon högre grad af odling 
kunde de ej vinna.förrän de lärt känna bruket af metaller." 

och i Hallendorffs "Vårt folks historia intill 1660" från 1907 beskrivs 
historieämnet på följande sätt: 

"Historien är berättelsen om kulturutvecklingen. Historiens 
uppgift är sålunda att skildra, huru människan från sin 
primitivaste ståndpunkt under skiftande öden nått fram till vår 
tids blomstring. All historia är därför kulturskildring, 
kulturhistoria." 

Efter andra världskriget blir skildringen av stenåldern i skolböckerna alltmer 
präglad av beskrivningar av redskapstillverkningen och kommentarer som 
denna blir vanliga: 

"Den tidens människor hade enkla fångstredskap . Men kampen 
för födan gjorde dem uppfinningsrika, kraftiga och ihärdiga." 
(ur: Hagnell & Olander: Sveriges historia för folkskolan, 1945) 

"De var vildar men de hade likväl redan gjort de första viktiga 
uppfinningarna." (ur: Odhner!Westman/Forsell: Fäderneslandets 
historia. 1959) 

Slutligen ett exempel på dagens synsätt. Den ekonomiske vilden har 
förvandlats till den ekologiskt medvetne stenåldersmänniskan. De tydligaste 
exemplen på denna förvandling finns i våra länsmuseers basutställningar. 
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"De första människorna kom ju hit för omkring JO 000 år sedan. 
De kom söderifrån. De var beroende av renen. / .. ./ Människorna 
följde floder och sjöar där det fanns sött vatten. De strövade 
omkring och levde av jakt och fiske." 
(ur: Unman m.fl.: OÄ-boken åk 4, 1980.) 

Det är lätt att konstatera att vi genom våra läromedel förmedlar en mycket 
schabloniserad bild av den förhistoriska människan, trots att hennes 
karakteristika har växlat under tidernas gång. Varför är det på det här sättet? 
Vilka konsekvenser får det? Måste det vara så? 

Det torftiga pifTas upp 

Mycket förenklade och diffust tecknade människor i det förflutna får givetvis 
konsekvenser för eleverna. Dessa människor uppfattas som mindre 
utvecklade, alltför enkla i sitt tänkande och i avsaknad av känslor och själsliv. 
Deras sociala relationer och nätverk är oklara. De blir med andra ord 
konturlösa individer dolda i ett diffust kollektiv vars inneboende strukturer 
likaledes förblir dolda för oss. 

Läromedelsförfattarna har tre vägar ut ur det här dilemmat. Dels försöker 
man kompensera bristen på mänskligt liv i texterna genom att göra 
rekonstruktioner i form av bilder. En annan metod är au spränga in 
skönlitterära berättelser. Ett tredje sätt är att överlåta till eleverna själva att 
"sätta kött på benen". 

Den sista metoden tillämpas t. ex. av författarna till "Viktigt att veta", 1986. 
Här ber man eleverna i arbetshäftet att efter varje kapitel föra dialoger med 
forntidens människor. Författarna överlåter till eleverna att försöka göra vad 
de själva inte förmått, nämligen att levandegöra innehållet. 

Bildmaterialet fyller idag större utrymme än texterna i läromedlen på låg- och 
mellanstadiet. Det blir därför allt viktigare att analysera vad bilderna 
egentligen berättar. 

I "Viktigt att vetas' " bildmaterial i avsnittet om förhistorien, dominerar 
gruppbilderna från de olika rekonstruerade boplatserna. Man ser individer 
som idogt arbetar med olika hantverk. Föremålen och deras praktiskt tekniska 
funktioner står i centrum. Bildernas omedvetna suggestiva påverkan på 
eleverna är ett spännande område att undersöka. I avsnitten om förhistorien är 
bildmaterialet uppenbarligen avsett att tillföra skildringen några av de 
estetiska upplevelsedimensioner som saknas i texterna. Men har man valt ut 
bilderna med samma medvetna omsorg som man har formulerat de små korta 
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textavsnitten? Varför är vissa bilder naivistiskt tecknade andra inte? Varför är 
somliga i fyrfärg och andra i svartvitt? 

Livfulla texter efterlyses 

När vi nu kan kan konstatera hur torftig bilden av den förhistoriska människan 
är i skolans undervisningsmaterial, bör vi fråga oss om denna bild över huvud 
taget är nödvändig. 

Idag vet vi att barns tidsuppfattning inte omfattar förmågan att tänka längs 
långa abstrakta tidsaxlar. För en elev i åk 3 eller åk 4 är det likvärdigt 
tidsperspektiv oavsett om vi förflyttar oss hundratals eller tusentals år tillbaka 
i tid. Skillnaden är inte fattbar. Och är den egentligen nödvändig? Vill vi 
förmedla mångfaldens och de oändliga möjligheternas historia måste 
kollektiva erfarenheter överföras till dagens elever via en historia befolkad av 
levande människor av kött och blod. Bara så kan vi förstå och sätt oss in i det 
förflutnas problematik och göra den till vår egen. Och först då kan vi dra 
erfarenheter från den. 
Ju längre bakåt i tiden vi förflyttar oss, desto svårare blir det att skönja 
konturerna av de enskilda individerna. De schabloniserade människobilder 
som möter oss i läromedlens förhistoriska avsnitt framstår som stereotypa 
idealfigurer, omöjliga att tro på. Jag menar, vilken elev kan på fullt allvar tro 
på existensen av dessa perfekta stenålders- och bronsåldersmänniskcr, som 
oavbrutet finner på de rätta redskapen i de rätta ögonblicken? 

Varför har historieämnet blivit så avskalat och naket så att läromedlen idag 
enbart innehåller ett tunt skelett av årtal och faktameningar. Vad har hänt? 
Gårdagens skolböcker var fyllda av dubiösa värderingar och påståenden. 
Avsaknaden av bildmaterial gjorde texterna målande och beskrivande. Varför 
har läromedlens berättande stil försvunnit? Var finns fantasin, dramatiken och 
dynamiken i texterna? Man blir idag varken glad eller ledsen vid läsningen av 
OÄ-läromedel. Varken nyfikenhet, upprördhet eller motsägelselusta väcks. 

Känslan, förnuftet och språket 

Om läromedelsförfattarna kunde ta Agnes Nobel ad notam skulle 
skolböckerna antagligen se helt annorlunda ut. 

"Både känsla och intellekt utgör omistliga delar av en fullödig 
personlighet och bägge är nödvändiga för all förhindra en 
snedvridning av mänsklig versamhet. Och ell åtskiljande får 
konsekvenser för själva kunskapsprocessen. Är det över huvud 
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taget möjligt att uppfylla ändamålen, meddela kunskaper och fakta 
eller sprida information till någon på ett effektivt sätt om inte 
individen i fråga får en estetisk erfarenhet av ämnet och 
uppgiften?" (Nobel, Agnes: Hur får kunskap liv? 1984) 

Åtskiljandet mellan känsla och förnuft får till följd att det i samhället existerar 
två framställningssätt polariserade frän varandra och riktade till olika delar av 
människans hjärna. Den yviga, känsloladdade och på olika sätt uts irade 
framställningsfonnen som skönlitteraturen utgör exempel på, borde istället 
blandas med den torra och strikt vetenskapliga framställningen. Så skapar vi 
ett språk som levandegör fakta, så att både intellekt och känslor blir engagerat. 

I sin bok "Kommunikation och inlärning" (1978) urskiljer David Barnes två 
framställningsspråk. Det redigerade språket och dess motsats - det sonderande 
språket. Idag tillämpas ett utpräglat redigerat språk i läromedlen, men frågan 
är om inte innehåll som ska tillfredställa både känsla och intellekt, måste 
uttryckas med ett mer trevande dvs. sonderande språk. 

Att växla mellan faktatexter och skönlitterära inslag är ingen bra lösning på 
problemet. Resultatet kan bli att vi konfinnerar två skilda språk som uppfattas 
av olika delar av hjärnan. 

Istället borde faktatexterna göras mer engagerande. Detta kan lyckas om vi 
försöker fönnedla den spännande forskningsprocess och diskussion som ligger 
dold bakom skenbart enkla och självklara påståenden. 

Förhistorien och den "riktiga" historien 

Sakfrågor och faktapåståenden är aldrig okontroversiella. Men vi är ofta för 
rädda för att lyfta fram deras kontroversiella innehåll. Via läromedlen 
fönnedlas enbart kunskapskvantiteter. Om fakta blir självklara och omöj liga 
att angripa blir de outsägligt tråkiga. 

Under den mycket länga period i människans historia då vi saknar skriftliga 
källor som hjälp i utforskandet, måste vi lite till de tolkningar av fysiska 
lämningar och spår som arkeologerna arbetar fram. Detta gör förhistorien till 
en period med oerhört mycket mindre ''berättelsestoff'. 

Förhistoriens människor kommer oss inte till mötes som individer. Här blir 
historien oundvikligen reducerad till grupper av anonyma människor. Ser 
man på den förhistoriska tidens människor i ett skrifthistoriskt perspektiv, är 
de mycket grovt tillyxade. De saknar egenart och profil. De är kort sagt 
ganska ointressanta. 
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Detta faktum glömmer läromedelsförfattarna gärna bort. Det kan inte vara 
rimligt att betrakta förhistorien som en enklare ouvertyr till den "riktiga" 
historien. Graninger & Graninger påpekade mycket riktigt i sin artikel om 
barns tidsuppfattning i förra numret av Kronos, att det egentligen är helt fel att 
förmedla historia med start från någon slags fiktiv "början". Varför inte 
istället vända på tidaxeln och låta historien introduceras med det som ligger oss 
närmast i tid, dvs. våra föräldrars förflutna. Ju äldre eleverna sedan blir, desto 
större möjligheter och bättre kapacitet konuner de att få för att kunna ta del av 
det alltmer abstrakta och avpersonifierade innehållet i de äldsta delarna av vårt 
förflutna. 

Målen ger formerna 

Vad är den egentliga målsättningen med de förhistoriska avsnitten i 
skolböckerna? Är det att ge eleverna redan på lågstadiet en mjukstart i historia 
genom att servera förenklade bilder av människor och samhällen? Att skildra 
människans utvecklingshistoria i ett linjärt tidsperspektiv? Eller .att 
kontrastera nutiden mot det förflutna? 
När vi väl har klargjort vilken typ av målsättning vi har med undervisningen i 
förhistoria i skolan idag, blir det också lättare att finna de rätta formerna för 
denna undervisning. 

Själv tror jag att historieämnet sett i ett helhetsperspektiv måste få en mer 
antropologisk inriktning för att kunna korrespondera med de intentioner som 
uttrycks i läroplanen. 

Kunskaper om den kulturella mångfalden i tid och rum skulle då kunna tillföra 
eleverna impulser och funderingar om samhällsutvecklingen igår, idag och 
imorgon. En förutsättning är dock att vi förmedlar bilderna av det förflutna 
på ett sådant sätt att deras fulla komplexitet och detaljrikedom uppfattas. 

Om det är läroplanens målsättning att låta eleverna möta olika 
historieuppfattningar, blir det också nödvändigt att problematisera 
läromedlen, att beskriva vägen fram till de påståenden som vi idag bygger vår 
kunskap på samt belysa frågor med motsägelsefull argumentering. Det blir 
helt enkelt nödvändigt att ställa nuets frågor till historien på ett medvetet sätt. 
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