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Anders Bjö~n 

Berättande eller förklarande historia? 

Didaktiska reflexioner kring ett läroboksprojekt 

Hans Magnus Enzensberger, den västtyske Sverige-kännaren m. m, har en 
svårartad benägenhet att gå på tvärs - också mot sig själv. Han var den som, i 
ett uppmärksammat tal för snart tre år sedan, lanserade begreppet sekundär 
analfabetism. En sekundär analfabet är, enligt Enzensberger, en person -
möjligen men inte säkert en majoritet inom nu levande befolkningar - som lärt 
sig läsa och skriva och använder sig av dessa förmågor. I förhållande till den 
ursprunglige eller primäre analfabeten, som kan göra varken det ena eller det 
andra, är denna "nya" analfabet, produkt av Upplysningens bildnings- och 
uppfostringsraseri, utan tvekan bättre utrustad. Men i förhållande till sin 
samtids vetande? Det är inte nödvändigtvis så, svarar Enzensberger. Under 
primär analfabetism, när de allra flesta i en kulturkrets är uteslutna från läs
och skrivkonsten, sker den dominerande kunskapsöverföringen ·som muntlig 
tradition, dvs. via memorering (Homeros!). Memorering förutsätter aktivitet 
och ställningstagande; man står i ett dialektiskt eller kanske snarare dialogiskt 
förhållande till sitt kunskapsobjekt; man prövar, förkastar, deltar i en 
skapelseprocess. Den sekundära analfabetismen däremot är mottagar- mer än 
sändarorienterad (Voltaire?!). Någon utväljer och definierar vad som är 
kunskapsobjektet, det etableras från första början en 
under/överordningsrelation mellan den som vet och den ovetande och målet är 
inte att pröva och föra vidare utan att godta och internalisera. Den sekundäre 
analfabeten är inte längre aktör, inget subjekt, han har tvärtom blivit föremål 
för ett utanförstående kunskapsintresse. 

Denna trivialisering av vetandet kan emellertid av samme Ensensberger ges 
en alldeles annan belysning. I en av essäerna i samlingen Miue/mass und 
Wahn (Suhrkamp, 1988) ställer han Melanchton, Luthers samtida och en 
gång ansedd som Europas lärdaste man, mot hårfrisörskan Zizi och 
bilmekanikem Bruno. Visserligen, säger Enzensberger, kände Melanchton till 
I 0-12 lärda arbeten, han kunde Bibeln, visste var Rom låg och hade reda på sin 
kyrkofäder. Men Zizi känner till lika många popstjärnor som Melanchten 
profeter, hennes yrkeskunskap omfattar allt om frisyrer och permanemlockar, 
hon är förtrogen med en komplicerad arbetsmarknadslagstiftning, känner till 
en mängd rekJamslogans, orienterar sig löpande i mode- och TV-pressen, hon 
har ett encyklopediskt vetande om alla som uppträder på TV, på filmduken och 
i pop-världen, hon kan avläsa elmätaren i sin lägenhet, själv beställa 
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semesterhotell på Kreta osv. Fönnodligen är hennes aktuella vetande minst 
lika omfattande som Melanchtons. Därtill kommer att denne 1500-talsgigant 
också var ämnesmässigt begränsad och sällan möttes av nya utmaningar. 
Jämför honom med Bruno, bilmekanikern, som känner till alla bilmärken, kan 
byta ut alla smådelar på en bil, kan utantill alla tyska fotbollsmästare sedan 
1936 liksom vem som idag är högerytter i VfB Stuttgart. Dessutom har han 
egna åsikter om politikernas sparpaket, vad som händer i Nicaragua, den 
militära upprustningen och "ve den som talar i nattmössan. Bruno låter inte 
lura sig, han vet skillnaden på Pershing I och Pershing Il, liksom han vet hur 
många SS-20 som ryssarna har stationerat". 

Erl'arenhetspedagogik och tematisering 

Med litet fantasi skulle man kunna applicera dessa båda tolkningslinjer, hur 
sinsemellan oförenliga de än må vara, på några modeströmmar inom svensk 
skoldebatt, särskilt då en som rör det didaktiska. Är inte olika typer av 
aktivitetspedagogik en revolt mot det skrivna budskapets primat; mot en 
undervisning som framhäver förmedling och mekanisk inlärning på bekostnad 
av samtal och diskussion; framhäver Ordet på Handlingens bekostnad? Det 
började strängt taget redan på 60-talet när läroboken blev läromedel och 
bildbandslektionen slog igenom- fast här var elevernas sidoaktiviteter 
oavsedda biprodukter av ny teknologi. Låt oss göra hela samhället till lärobok! 
kunde det heta på 70-talet och nu sändes elever ut i gräv-där-du-står-patruller 
för att handskas med en konkret problematik istället för att erövra 
gammaldags abstrakt kunskap. Att elevens egna erfarenheter skulle läggas till 
grund för inlärandet har varit en annan pedagogiska visdom. (Jag har försökt 
an kritiskt värdera "erfarenhetspedagogiska" experiment i en uppsats i Grosin 
(red.): Kultur-skola-utveckling. Esselte-Studium, 1985. s. 132-145) Christer 
Öhman diskuterar i anslutning till ett nytt läroboksprojekt för samma förlag 
liknande frågor som jag; se hans "Historiskt berättande i teori och praktik". 
Historie/ärarnas förenings årsskrift 1986/1987. Kunskaper som genereras av 
den egna praktiken har inte bara setts som "lika mycket värda" som kunskap 
given i sammanfattad, syntetiserad fonn, de har också ansetts vara den 
oundgängliga framkomstvägen för att nå det förädlade vetandet. Den 
didaktiska huvudriktningen går sålunda, enligt detta synsätt, från empiri till 
teori, och även om det kan ta tid att hinna till själva målet så vinner man i 
problemorientering vad man eventuellt kan förlora i lärdomseffekter. 

Problematisering inom historieämnet tog ofta fonnen av tematisering eller 
temastudier. Antingen så att ett samhälleligt fenomen, t. ex. kvinnans ställning, 
rycktes loss från en specifik rumstidsdimension (Vilken var kvinnans roll 
under den grekiska antiken?) och studerades som ett generellt problem från 
samhälle till samhälle, från en epok till en annan; denna uppläggning av 
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temastudierna krävde god tid och stark begränsning av antalet teman; 
framgångsrikt torde sådan tematisk undervisning endast ha bedrivits på 
gymnasienivån, där en grundläggande kännedom om det historiska förloppet 
togs för given - med rätt eller orätt, det uttalar jag mig inte om. Eller så att en 
historisk process, låt oss ta nationsbildningen, bröts ner och reducerades till ett 
specifikt problem (Tyskland och nationskampen), där det levande exemplet 
fick ge underlag för slutsatser om fall som av nödvändighet måste - om alls -
behandlas mera perifert; denna typ av tematisering var säkerligen lämpad för 
ett mera basalt historiestudium, med sanuna praktiska resultat som i det förra 
fallet, nämligen att ett bortval av stoff måste företas. Bortval är naturligtvis 
inget exklusivt förfarande vid tematisering. Poängen här är att bortvalet 
motiverades programmatiskt: med en koncentration på detaljen eller 
problemet skulle man uppnå bättre förståelse för större sanunanhang och med 
den inlevelse, som det bekanta eller ett ämnesmässigt penetrerande medgav, 
skulle elevernas egna behov och perspektiv komma bättre till sin rätt. I 
problematiseringen så betraktad låg också en stark nyttoinriktning. 
Historiestudiet skulle förvandlas från ett dött årtals- och gestaltpluggande till 
ett förråd för socialt och politiskt användbar kunskap. 

Historikerna gav impulser 

Man kan inte konuna ifrån att detta historiestudiets problematisering hämtade 
avgörande impulser från en omgivande historikermiljö. Den traditionella 
politikhistorien hade från 60-talet förlorat fotfäste inom den akademiska 
historieforskningen till förmån för studiet av framförallt social och 
ekonomisk historia. Om politikhistorien i första hand fokuserat på händelsen, 
på det avgörande ögonblicket, så möjliggjorde den sociala och ekonomiska 
historien att processer och strukturer trädde i förgrunden på ett helt annat sätt 
än tidigare. Det blev möjligt att skapa nya epokindelningar som gynnade 
studiet av långsiktigt verkande drivkrafter i historien. Den vitalisering som 
den franska Annales-skolan onekligen bidrog till långt utanför 
yrkeshistorikemas krets, med dess betoning på det tröga i den historiska 
utvecklingen, "de långa vågorna", skärpte intresset för tematik och ökade 
misstroendet mot ren "händelsehistoria". Samtidigt vällde en våg av 
"vardagshistoria" in i seminarierummen och över tidningsspaltema . 
Vardagshistorikema förfäktade det inkännande och identitetsskapande i 
historien, drog fram förbisedda förhållanden (på arbetsplatser, i 
lokalsamhällen), fäste uppmärksamheten vid "de små människorna", 
missaktade individer och kollektiv. i en tydligt uttalad emancipatorisk strävan. 
Historien närmade sig ämnesmässigt antropologin och folklivsforskningen, 
istället för distansering och grått teoretiserande kom partitagande och ett slags 
ställföreträdande deltagande. Det kritiska tänkandet gick hand i hand med ett 
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försvar för det värdefulla i den historiska erfarenheten som sådan. 
(Vardagshistorien diskuterad ur ett annat emancipatoriskt perspektiv; se 
Thorsten Nybom, i Torstendahl/Nybom: Historievetenskap som teori, 
praktik, ideologi. Författarförlaget, 1988) 

Ett läroboksprojekt med nya förtecken 

Själv kom jag för ett tiotal år sedan att hamna mitt uppe i ett projekt som ville 
pröva en historiedidaktik enligt nya modeller. Jag var historielärare då, mina 
elever var blivande hårfrisörskor och bitmekaniker, programmerare och 
förskollärare. En ny läroplan för grundskolan (Lgr 80) var under 
framrullning och skulle senare resultera i temaområden för historieämnet av 
typen "Overlevnadsfrågor; Undervisning förr och nu; Vården genom tiderna; 
Kvinna, man, barn; Administration och byråkratisering; Krigsteknikens roll; 
Fredssträvanden". Ett av våra större läromedelsförlag tog i detta läge kontakt 
med en grupp "alternativa historiker", till vilken jag hörde. Tanken var att vi 
skulle utarbeta en ny lärobok i historia för högstadiet, uppbyggd kring 
principer om tematisering och övergripande sammanhang. Den lärobok som 
då täckte - vill jag minnas - 80 procent av marknaden ansågs hopplöst 
föråldrad. Den var starkt ländercentrerad, "västorienterad", epokindelad på 
det sedvanliga sättet efter den politiska händelseutvecklingen. Visserligen hade 
den släppt årtal och stora gestalter, men utan att något sammanfogande kommit 
istället. Framställningen var gyttrig, händelseförloppet fragmentariserat, 
faktaurvalet präglat av ryckighet och godtycklighet - boken var kort sagt en 
restprodukt av vad som möjligen en gång varit en täckande översikt. Bland 
kollegerna var missnöjet utbrett, ändå höll man sig år efter år med samma 
textmassa. Jag kände mig följaktligen lockad och entusiastisk inför företaget, i 
synnerhet som en diskussion och historielöshet och historisk bildning hade 
börjat föras på olika håll i offentligheten. Bland historielärare rådde latent oro 
över ytterligare bantning av timplaner m. m. 

Var~historia 

Mycket schematiskt kan man säga att två tillvägagångssätt prövades i 
läroboksarbetet. Dels tillkom ett antal texter som i huvudsak behandlade den 
materiella kulturens förändringar, ett slags "vardagshistoria" med nära 
koppling till den etnologiska kunskapsfloran: odlingssystem och 
redskapsutveckling, familjesituationer med tillhörande demografiska 
komponenter, interiörer från fabriker, seder och folkliga föreställningar. 
Dessa texter utsattes för omild behandling både från förlagshåll och från eu 
remissförfarande som jag själv anställde ute i klassrummen. Jag tror att vad 
man framförallt saknade var liv och blod, något som vardagslivet kanske inte 
är fattigt på men som givetvis skulle få något starkt repetitivt över sig om det 
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skildrades med utförlighet, man saknade naturliga höjdpunkter och dramatiska 
effekter och - kanske också - den eggelse som ligger i att ta del av något helt 
främmande: om historien inte är mer än vad du och jag kan uppleva i vår 
vardag, vad ska man då med historien till, om historien inte berättar om det 
obekanta, vad är det då som motiverar omvägen över det förflutna? Här 
spekulerar jag givetvis, jag tar risken att tolka reaktioner som för längesedan 
har gått miste om sin fräschör. Men reaktionerna, främst från elevhåll, satte 
fingret på en öm punkt och gav mig en bestående aha-upplevelse. Dessa texter 
avstod medvetet från an ge en totalbild av skeendet - valde bort alltså! - för att 
istället förmedla "livssammanhang". Men hur ska man kunna förmedla 
livssammanhang och livserfarenheter åt unga människor som ännu inte har 
börjat tolka sina egna liv: hur ska de kunna leva sig in i andras? 

Strukturhistoria 

Dels producerades en helt annan typ av texter, av vilka flera kom au inflyta i 
den färdiga läroboken. Om den förra typen grundade sig på inlevelse och 
engagemang, som dessvärre inte infann sig, så tog man i den senare gruppen 
texter mera fasta på strukturer och processer och framhävde det anonyma, det 
opersonliga i historien. Visserligen fanns här människor, aktörer, ibland 
t.o.m. namngivna. Men det var inte handlandet eller de handlande som sådana 
som intresserade: ambitionen var närmast förklarande och förklaringarna 
uppbyggda på faktorer och resultat, inte på aktörer och motiv. Även här fanns 
förstås en "alternativhistorisk" ansats: en skepsis till De Stora Männen, till de 
uttalade avsikterna, vi ville tränga inunder en ofta överslätande eller 
idylliserande yta (erövringen av Afrika, USA:s deltagande i andra 
världskriget). Själv skrev jag kapitlet om Storbritannien och lade upp det hela 
som en multifaktorell modell av industrialiseringen: kapitalet, tekniken, 
råvarorna och marknaderna fick sitt, medan entreprenörerna kom bort i 
hanteringen och parlamentsreformer och frihandelslagstiftning blev svåra att 
pressa in i schemat. Sammanhangen framträdde med önskad tydligt, men det 
fanns mycket litet att hänga upp dem på. Det kan inte heller ha varit lätt att 
förhålla sig kritisk inför en framställning som var så avskalat kritisk, att inte 
säga förnumstig i sig själv. Kanske var inte frånvaron av tidsangivelser den 
stora svagheten (den varierade från kapitel till kapitel och var nog på det hela 
inte större än i "traditionella" läroböcker). Allvarligare var att kronologin 
förrycktes genom tematiseringen - Tysklands moderna historia kom före 
Frankrikes som kom före Storbritanniens osv. och det krävdes jobb för att 
ställa tidsföljden till rätta igen. Och när allt kommer omkring: det mänskliga 
tänkandet har lättare att vänja sig vid ett före-efter än vid ett pågående. 
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En möjlig väg? 

Denna komplikation, motsättningen mellan det narrativa, som löper i jämn 
följd, och det explicerande, som ränner kors och tvärs och därigenom "fryser" 
tiden, är naturligtvis ett problem i all historisk framställning - och i allt 
historiskt berättande också för övrigt. (En utmärkt introduktion tiU problemet 
i Ji.irgen Kocka, Vardag med måtta. Clarte 4/1985; se också Graham Swifts 
historiefilosofiska roman Waterlands, 1983, sv. övers. Våtmarker. 
Nordstedts, 1985.) Att problemet inte löstes under vårt läroboksförfattande är 
knappast ägnat att förvåna och inte heller resultatet, som snabbt förvandlades 
till svåråtkomliga klassuppsättningar över särskilt giftiga titlar. Visst var det 
ett misslyckande, men kanske ett sådant som kan var lärorikt, om inte precis 
efterföljsansvärt. 

Jag tror att det finns gränser för mänskligt vetande. Enzensberger har 
förmodligen en hel del rätt i sin pressade jämförelse med en 1500-talets 
lärdomsbjässe och vår tids servicehantverkare. Zizi vet lika mycket som 
Melanchton, å andra sidan vet hon säkert inte så förfärligt mycket mer. 
Upplysningen disciplinerade tänkandet och kreativiteten hos senare släkten. 
Men vilka kunskapsvinster står inte mot de kunskapsförluster som denna 
andliga "kolonisering" (med en Habermask modeterm) medförde? Och vilka 
kunskapsförluster skulle inte en "avalfabetisering" leda till - och vilka vore då 
vinsterna? Såvitt jag förstår handlar det om ett nollsummespel. Att upprätta 
balansen är inte en intellektuell utan en ideologisk svårighet. Om man 
exempelvis föredrar "en lilla historien" framför "den stora historien", bör 
man erkänna detta; man bör också ta ställning tilJ vinster och förluster i det 
enskilda fallet. Men även så kvarstår det didaktiska problemet. Det är möjligt, 
kanske helt säkert att konflikten mellan det berättande, med rötter i den 
homeriska traditionen, och det förklarande, med sin förankring i det 
rationalistiska idearvet, är olöslig. Eventuellt skulle man därför avancera i två 
strömfåror. Dels en som bygger på handlingar, konsekvenser, centrala aktörer 
samt orsak-verkan-resonemang; ett makroseende som tillåts upphäva och 
bryta mot den faktiska kronologin. Dels en som följer händelsernas "egen 
logik", illustrerar suveränt och godtyckligt ur de historiska annalerna, fixerar 
det mikroskopiska, det "personliga" i historien. I det ena fallet håller man sig 
till utfallen, till det objektivt konstaterbara, i det andra till det åsyftade, det 
tänkta, det som lika gärna kunde vara. Ty också det som aldrig har hänt kan 
sätta det historiska tänkandet i rörelse. Men då är man väl inne på diktens 
område? 


