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Göran B Nilsson 

DEN MÅNGTYDIGA HISTORIEN 

Det här blir ett debattinlägg, dvs ett oansvarigt utstickande av hakan, 
redan därför att jag vet förfärligt lite om hur historieundervisning 
egentligen går till. Min karriär som historiker har mer än de flestas 
varit inriktad på ren och skär forskning. I det här sammanhanget hoppas 
och tror jag emellertid att mina erfarenheter som forskare ska kunna vara 
till nytta för Er och i varje fall kunna fungera som en allvarlig tanke
ställare. Det är nämligen min övertygelse a tt med historiens gång i all
mänhet och i synnerhet efter den explosionsartade utvecklingen inom histo
rievetenskapen efter andra världslmget. så kommer historieundervisningen 
på alla nivåer att sakta men säkert förvandlas till ett själlöst plugg. 
Såvida man inte gör något åt saken, det ä r därför vi är här idag, och jag 
tror att lokalhistorien är den rätta ändan att börja nysta i. 

Det grundläggande problemet heter: informationsöverflöd, och informa
tionsöverflödet är ingalunda exklusivt för historieämnet. Men historia ä r 
ett mångtydigt begrepp, som gör att problemet här känns av tidigare och 
kraftigare än på de flesta andra håll. Historieämnets kunskapsfält är från 
början gigantiskt och det växer obönhörligt för varje dag så länge tiden 
går och världen står. 

Den tvetydiga historien 

För det är ju så, att termen historia redan från början lider av en besvä
rande tvetydi~het. I den ena ~rundläggande bemärkelsen så betecknar man 
med ordet historia allt, faktiskt allt. som har hänt i det förflutna, an
tigen det är fråga om torghandeln i Linköping i lördags eller jordens 
tillkomst för så där 4,5 miljarder år sen. Här kan man verkligen tala om 
en historiegröt! I den andra grundläggande bemärkelsen menar man med his
toria allt som historieämnet, dvs historievetenskapen och historieunder
visningen sysslar med eller borde syssla med. Här är man litet mer män
sklig och kräver inte att historikern ska vara hemmastadd i universums 
historia - den får astronomerna klara av - eller jordens historia - den är 
geologernas och paleontologernas ensak. Däremot bör historikern ha god 
kännedom om människans historia sen hon började gå upprätt för drygt 1 
miljon år sen, även om arkeologerna får specialisera sig på tiden före 
uppfinningen av de skriftliga symbolerna. 

Vad som har hänt sen dess är emellertid sannerligen inte lite, och man får 
som forskare vara tacksam att man har fått möjlighet att begränsa sig till 
e tt litet pluttigt område. Det finns som bekant specialister på demogra
fisk historia, på kvinnohistoria, på Sydöstasiens historia osv, och själv 
ägnar jag mig åt 1800-talets svenska historia. Det är mig ett gott vapen i 
handom närJ·ag får frågan: "Du som är historiker, hur gammal är egentligen 
Linköpings omkyrka?" Att jag ändå får sådana frågor är ett gott exempel 
på historiebegreppets grundläg~ande tvetydighet. Historia är allt det 
förflutna och en historiker ska följaktligen kunna allt om det fö rflutna. 
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Det kan han naturligtvis inte och har aldrig kunnat. Däremot bör man av en 
historiker, antigen hon är specialist eller historielärare, kräva att hon 
ska J...-unna vad som är viktigast i det förflutna eller i varje fall kunna 
hänvisa till andra kunskapskällor i dylika fall, när hon själv sinar. 
Detta är en svår uppgift och jag menar att den har blivit ännu svårare 
efter historievetenskapens explosionsartade utveckling efter andra 
världskriget. 

Historieämnets utvidgning 

När jag gick i skolan och sen började läsa historia vid universitetet i 
mitten av 50-talet levde historikern ännu i en förhållandevis idyllisk 
tid, även om J..."Unskapsstoffet förvisso räckte till och blev över för de tre 
terminer som ansågs normala för en historielärare, som skulle undervisa på 
högstadiet. Den viktiga historien började med medeltiden och slutade med 
första världskriget. Vi vistades mestadels i Sverige och gick endast i un
d~nta~sfall utöver Europas gränser. Stommen utgjordes av den politiska 
htstonen. · 

Vad som· hänt sen dess är - historia. Kunskapssto!Iet har vuxit enormt: den 
historiska tiden har blivit längre både bakåt och framåt, det geo,grafiska 
omfånget har ökat från Europa till världen och den politiska ehten står 
inte längre i centrum utan nu gäller det de som man säger vanliga männi
skornas förhållanden i stort och smått, socialt, ekonomiskt och kultu
rellt. Det enda som har minskat och miskat kraftigt är däremot studieti
dens längd. 

Om denna utveckling är inte mycket att säga i det avseendet att historie
ämnets ställning och innehåll normalt alltid har varit och kommer att 
vara en återspegling av rådande värderingar i det aktuella samhällssyste
met (med en obligatorisk reservation för en viss tröghet, en viss ideolo
gisk eftersläpning). Så måste det vara därför att värderingar oundvikligen 
kommer med i spelet, när man ska bestämma sig för vad som är viktigt här i 
livet. Och vad vi har varit ganska överens om i det svenska livet, det är 
att demokrati ä r bra och att de vore ännu bättre om våra demokratiska 
ideal om frihet, jämlikhet och broderskap blev förverkligade på flera håll 
i en värld, där det internationella ömsesidiga beroendet har blivit ut
omordentligt påtagligt. 

J\·tedaljutdelning eller förståelse 

Så långt är allt gott och väl, och allt vore gott och väl om historieäm
nets innehåll bara vore en fråga om vad jag skulle vilja kalla en utdel
ning av medaljer, ett officiellt erl-ännande av samhälleligt värde. Men nu 
anser jag att historieämnets huvudpoäng är en helt annan. Historiestudiet 
ska i första hand ~e mig en väsentlig hjälp att förstå mig själv och min 
omvärld, att lära mtg acceptera vad som inte kan ändras och uppmunta mig 
att fö rändra det som kan och bör förbättras. Med den utgångspunkten är det 
synnerligen irriterande att se den oerhörda anhopningen av medaljer vid 
medaljutdelningarna, som i vilket fall som helst är trista tillställning
ar. Eller för att tala konkret: det levande sammanhanget försvinner och 
ersätts av själlöst inpluggande av en oerhörd mängd viktiga fakta eller 
svårbegripliga teorier. 
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Vad kan bli resultatet av detta annat än att eleverna grips av historiele
da och faktiskt historielöshet? Och det är ett resusltat som inte är sär
skilt uppmuntrande just ur demokratisk och internationaliserande synpunkt, 
ty vad som uppammas därmed är inget annat än alienation och passivitet. 
Den demokrauska historiesynen riskerar med andra ord och paradoxalt nog 
att underminera demokratin. 

Specialisering och breddning 

De äldre generationerna tycks inte heller utgöra nå~ot särskilt föredöme 
för de yngre. Ty vad gäller historielöshet så innebar JU de s k rekordåren 
från 1950- till 1970-taJet även i detta avseende ett rekord, en tid då 
både ideologin och ekonomin var överens om att historien inget betydde 
(utöver medaljvärdet) utan att det var nutiden och framtiden som hade 
något att betyda. 

Jag kan föreställa mig att detta måste ha varit en svår tid att vara his
torielärare. För oss som var forskare var det lättare att övervintra och 
till och med frodas. Ty en historieforskare kan till skillnad från en his
torielärare lösa sitt inforrnationsöverflödsproblem genom att specialisera 
sig. I och med att historieämnet växte på längden, bredden och tvären blev 
det också plats för allt flera specialister, på demografisk historia, på 
sydöstasiatisk historia, på kvinnohistoria, för att återanvända några 
konkreta exempel. Specialiteterna blev fler och därmed blev också tjäns
terna fler. Det var bara för historieforskarna att tack och ta emot. 

En trolig följd av denna utveckling blev att historieforskarna i egenskap 
av specialister fick svårare att umgås med varann. En annan vidgad klyfta 
måste såvitt jag kan förstå bl a ha uppstått mellan historieforskarna och 
historielärama. Ty medan historieläroböckerna i allmänhet försökte lösa 
överflödsproblemet genom att fylla på med allt fler viktiga fakta så gick 
specialisterna en rakt motsatt väg och hanterade överflödet genom att kon
centrera si$ på de fakta som gick att lägga in under alltmer övergripande 
och komphcerade teorier. Detta i renodlad och något karikerad form för 
att få fram två poänger: den första en sämre kontakt mellan forskare och 
lärare - där är Jag själv ett utmärkt exempel - för det andra en aliene
rande effekt på e leverna i historieämnet, som varken står ut med att plug
ga i sig viktiga men för dem döda fakta, eller har mental beredskap att ta 
till sig teorier på hög abstraktionsnivå - här ger Gun och Göran Graning
ers uppsats om Historiegröten ett utmärkt exempel. 

Och skulle jag behöva nyansera mig här så står jag ändå fast vid min 
huvudtes, nämligen den att explosionen inom kunskapsstoffet, antingen man 
hanterar den genom att pressa in fler fakta eller fler övergripande teo
rier, tenderar till att förvandla människan, den historiska aktören som 
det heter, från en aktiv till en passiv varelse. I den faktaspäckade his
torieundervisningen frågar man bara vad som sker, inte vaiför något sker; 
i den teoripräglade undervisningen sker det som sker därför att det måste 
ske, och det beror sällan på människans fria val. Situationen, inklusive 
de demokratiska idealen, ropar därför på en reform av forskning och under
visning som utgår från att historien befolkas av levande människor liksom 
du och jag. 
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Det ökade historieintresset 

Innan jag nåsot disJ...-uterar hur det ska gå till måste jag understryka att 
min uppfattrung att det för närvarande råder påtaglig historielöshet i 
alla ~enerationer inte är det samma som att det sh11le råda brist på his
toriemtresse. Ett sådant har alltid funnits och det tycks ha ökat ganska 
markant under senare år. Och det är &lädjande, även om man kan misstänka 
att ökningen hänger ihop med minskrungen av det allmänna välståndet, som 
gör att nuet inte längre förefaller lika självklart överlägset det för
flutna. 

Jag finner det också positivt att detta ökade historieintresse tar sig ak
tiva uttryck och ägnar sig åt stort och smått. Hos min frisör hade jag t 
ex nyligen att välja mellan två populärhistoriska tidskrifter - Hänt i 
Veckan och Signalhornet. Jag valde Signalhornet, en tidskrift för samlare 
av veteranbilar, därför att den arbetade med ett längre tidsperspektiv 
bakåt. Och jag hann också läsa igenom en bastant artikel om ett ämne som 
intresserade mig av nostalgiska skäl, bilmärket Austins folkbilar genom 
tiderna. Den föreföll synnerligen förtroendeingivande i fråga om de fakta 
som meddelades om modeller, tekniska data, tillverkningsår, försäljning 
osv. Det enda som saknades, om man undantar namnuppgifter på diverse 
konstruktörer, var människan. 

Människan återfann jag däremot i rikt mått i Hänt i Veckan, som jag hann 
hastigt bläddra igenom. Ja, här tycktes finnas uteslutande människor i mer 
eller mindre dramatiska situationer. Det enda felet var att dom inte ang
ick min värld - däremot hade jag gammal god erfarenhet av misslyckade 
Austin bilar. 

Skämt åtsido så gällde både för bilarna och människorna att de i sina res
pektive tidskrifter fungerade som prylar eller snarare fetischer, lösryck
ta ur sitt samspel med det omgivande samhället. En sån historieskrivning 
har för mig föga värde utöver att de dokumenterar ett levande men vildvux
et historieintresse, som borde kunna tas bättre tillvara. 

Den entydiga historien? 

Men det är minsann inte så lätt, och ja& börjar smått tro att det finns 
djupgående psykologiska mekanismer, som immuniserar oss från a lltför påt
rängande upplevelser från det förflutna. Människan har kanske så fullt upp 
med att hantera det förvirrande nuet, att hon inte orkar med att därtill 
komplicera och tolka om sitt och sitt samhälles förflutna. Ett intressant 
exempel på den ståndpunkten är den psykolanalytiska behandlingsmetoden, 
där man under åratals terpi ägnar sig åt att under patientens envetna 
motstånd gräva upp och bearbeta svåra men oavklarade traumata och konf
likter i det förflutna, som gör hans situation i nuet olidlig. En sådan 
teori skulle förklara den märkli~a inställning som är vanlig i alla kret
sar, en som ständigt förvånar historieforskaren, den att historien är en 
och entydig: om man vill ta reda på hur det har varit är det bara att gå 
till ett lämpligt arkiv och plocka fram faJ...'1a i målet. Samma teori skulle 
också kunna förklara den vanliga inställningen att historia är ointressant 
och esentligen en fråga om prylsamlande och medaljutdelning. "Det där är 
historia", säger man, och jag säger det också själv ibland, därför att är 
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det något man inte kan göra åt vissa förflutna händelser så är det att 
göra något åt dem. För en gäng skeptJsbrutna som har hamnat på en öde ö är 
det inte särskilt meningsfullt att börja gräla om vem som bär skulden för 
att de har hamnat där. Men att därav dra generella slutsaten att de förf
lu tna är givet och oåterkalleligt är ett gruvligt felslut i den meningen 
att det finns mån~a historiska processer och artefakter som inte alls är 
unika och irreversibla. När det gäller Vallaledens bliva eller inte bliva, 
så väger det förflutnas värderingar och planeringshorisoncer mer eller 
mindre tungt, men vi är inte bundna av dem på samma sätt som de skepps
brutna är bundna till ön. Och till och med för våra skeppsbrutna kan det 
finnas skäl att klarlägga orsakerna till skeppsbrottet i akt och mening 
att undvika ett nytt nästa gång de ger sig till sjöss. Men jag håller 
gärna med om att de måste se till att överleva först. Historiska lärdomar, 
skulle man kunna säga, är mindre till för nuet än för framtiden. 

Den viktiga historien 

Men jag lämnar de teoretiska rymderna och återvä nder till jorden, där det 
gäller att avgöra vad som ska anses viktigt i historieämnet. För mig är 
det alltså den grundläggande insikten i historiens gång och att vi sjävla 
är en del av historien och har möjlighet att påverka densamma inom mer 
eller mindre snäva gränser, som vi mer eller mindre medvetet själva sät
ter. Att vissa viktiga fakta och teorier också bör höra till den histori
ska allmänbildningen som historieundervisningen ska ge, är na turligtvis 
nödvändigt, men för mig kommer de alltså i andra hand, och för övrigt må 
gärna specialiser, allmänhet och andra intressegrupper slåss om den saken. 
Vad man i den striden kan göra, är att hävda en sorts tredje ståndpunkt 
som är av högsta intresse för den här konferensen, och det är att den his
toria, som är viktigast, är det därför att den har störst betydelse för 
samhällelig praxis. Och en sak som är av vikt för a llas vår praxis det är 
kännedom om vår närmiljös historia. I varje fall är den saken uppenbar vad 
det gäller de yngre åldrarna, så låt oss börja med dem! Jag tror inte 
risken är så stor som i de gamla nationalistiska dagarna att lokalhisto
rien fostrar trångsyn. Inte om man ser det hela som en process, där det 
gäller att först bli hemma i närmiljön för att bli hemma i landet, först 
bli hemma i landet innan man kan bli hemma i Norden, i Europa och i vär
len. 

(Föredrag vid konferensen Lokalhistoria i skolan i Linköping 
1989-03-13--14). 




