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Staffan Selander 

HISTORIA, KUNSKAP OCH PEDAGOGISKA TEXTER 

Låt mig få börja med att nämna några begrepps ursprungliga innebörd. "Histo
ria" härstammar från ~rekiskan och betyder undersökning och är nära besläktat 
med veta. I vardaghgt tal rör historia det förgångna. Mer specifikt handlar 
historia om den förflutna tid som har efterlämnat kvarlevor av olika .. slag, 
främst skriftligt material, och oftast från de övre samhällsklasserna. Andå 
framstår historia oftast som det vi vet om det förgångna = hur det var, inte 
som den sorts kunskap samtiden har skapat om det förgångna utifrån aktuella 
frågeställningar, tankemönster och därmed til!~ängliga fakta. 

"Kunskap" härstammar från lågtyskan med betydelsen "känt", och är besläktat 
med "kund" = "bekant". Ordet "veta" härstammar från fornsvenskan med betydel
sen "se till" eller "erfara". Det finns även ett indoeuropeiskt verb med bety
delsen "se". Att veta är att se, erfara, att ha ~unskap är att bli bekant med. 
Vad betyder den här sortens ordlekar för pedagogik och undervisning? Den 
pedagogiska uppgiften är att göra det som är känt och bekant för andra till 
något som blir känt och bekant för den enskilde eleven. Hur ska denna process 
idealt gå till? Hur får man eleven att veta och erfara? Vilken roll har lära
ren, och vilken roll har eleven? 

Ordet "skola" kommer från grekiskan, med innebörden frihet från kroppsarbete, 
vila och underhållning i andliga sysselsättningar. I det latinska språkbruket 
betydde "scholasticus" emellertid skollärare eller lärd. Att vara skolman 
eller skolkvinna idag har dock helt andra konnotationer · orden syftar knap· 
past på någon som är lärd, snarare nå~on som tillhör en yrkeskår och som arbe
tar professionellt inom den institution i samhället v1 kallar skola, som är 
kunnig i sitt ämne men som också vet något om elevers växande och lärande, om 
hur människor fungerar i grupp osv. 

Texttolkning och innehUl 

I den grekiska bildningsvärlden förmedlades nästintill all kunskap via samtal, 
genom att man talade och lyssnade. Det fanns inga särskilda böcker av det slag 
vi ida~ kallar läroböcker. I den medeltida världen, kanske inte fullt så mörk 
som v1 brukar framställa den, fanns en central måttstock · Bibeln. Den medel
tida skolastikerna utvecklade en sinnrik ar~umentationskonst: Vad stod i 
Bibeln, vad var sant och osant, rimligt och orimligt? En helt ny tradition av 
tolkning påbörjades, regler skapades för att läsa och tolka skriftens "rätta" 
innebörd och Guds mening. Denna hermeneutiska tradition har sedan förändrats 
via företrädare som Scheiermacher, Gadamer, Riceour, men även av sådana ana
lytiska skeptiker som Barthes och Derrida. En intressant konsekvens av denna 
skriftläsande tradition var att vi i vår kultursfär lärde oss att läsa in en 
"rätt" innebörd i en skrift. Annorlunda var utveckling bland tibetanska-bud
dhistiska eller mosaiska skriftlärde. Där växte istället fram en tradition av 
ständigt uttolkande och ny-tolkande, ar~umenterande och motargumenterande, 
inte primärt för att finna den rätta innebörden utan för att utröna möjliga 
innebörder. 

Läroboken föds 

1558 publicerade Peter Ramus (1515-1572) boken "Dialektik" en lärobok i latin 
som taxonomiskt indelade fakta 1 huvudgrupper och undergrupper. Med Ramus 
skedde något tämligen radikalt och nytt. Han tillverkade särskilda böcker för 
undervisningsändamål, och han erbjöd en särskild struktur för tanken, ett 



raster utifrån vilket vi kunde tolka och förstå världen. Han skapade det inst
rument som skulle förändra lärandet från en talande och lyssnande aktivitet 
till en tyst och läsande aktivitet. Han skapade den första läroboken. Efter 
Ramus skulle Jan Amos Comenius (1592-1670) förfina läroboken för undervis
ningsbruk. 

De n sorts lä roböcker som vi idag förknippar med lärobok x i ämnet y för studi
um z uppstod emellertid först med massutbildinge ns tillkomst i slutet av 
1800-talet. Texten skulle bli det instrument som ~aranterade alla en lika och 
grundläggande kunskap, och läroboken erbjöd tillika en måttstock som gjorde 
det möjligt för läraren att kontrollera och värdera elevernas inlä rning. 

Lärobokstraditionens uppgång och fall 

Claes TI1eodor Odhner (1836-1904) blev den i Sverige som skulle göra prototypen 
för läroboken i historia. Han var en av dåtidens främsta representanter för 
den framväxande bourgeoisin, han var bland anna t vetenskapsman och politiker. 
Hans historieläroböcker skulle bli mönsterbildande från 1870-talet till andra 
världskriget. En motsvarighet till Odhners läroböcker inom andra ämnesområ
den var Carlssons skolgeografi (den första utkom 1887) och Berg-Lindens "Läro
bok i naturkunnighet" från 1889. 

Denna nya lärobokstraditio n som nu dominerat i drygt 100 år, har medfört att 
ku nskap som ä r värd något är sådan kunskap som förmedlas i en bok. Vår skrift
läsande tradition kan också antas ha medfört att vi ha r fått en ganska rigid 
och snäv inställning till lärobokens text - där finns det som ä r sant och 
rä tt. Detta, inget annat, ska lärars in och kunna åte rges vid prov och test av 
olika slag. Detta har givetvis förstärkts av skolinstitutionens reglerande 
sturktur. 

Uppbrottet från den traditionella läroboken och iden att all slags giltig kun
skap ryms ino m en och samma pärmar, påbörjades väl definitivt med 1970-talets 
utvecklade lä romedelside. En drygt 100-årig tradition tycks nu gå mot sin upp
lösning. Dagens situation som erbjuder möjligheter att byua upp databaser, 
att kommunicera med hjälp av datorer, och där e tt skolbibliotek kan bli en 
aktiv part i skolarbetet, är de sociala förutsättningarna naturligtvis lagda 
för en tämligen radikal omorienteri ng i synen på och användningen av läroböck
er. Men är vi i tankarna beredda a tt ompröva vårt förhållande till "skrifte r
na"? 

Pedagogik som kulturvetenskap 

Nu börjar ett forskningsområde att spira 1), e tt område där pedagogiska fors
kare intresserar sig fö r kunskapsinnehållet i olika utbildnmgssystem eller i 
andra sammanhang där systematisk påverkan äger rum. 2) Därmed kan man säga 
att den pedagogiska forskningen på ett fruktbart vis kan knyta an till olika 
slags kulturvetenskaper som filosofi, vetenskapsteori, idehistoria, littera
tur-, film- och teaterve tenskap. 

Inom dessa olika discipliner har man studerat innehåll, innehållsliga föränd
ringar, men också re la tera t dessa till såväl psykologiska som sociologiska 
faktore r. Därmed behöver inte pedagogiken förlora sin identitet, men den kan 
vinna i vitalitet, inspiration och nytä nkande. Och genom att pedagoger även 
börjar studera andra slags systematiska påverkansprocesse r än de som försiggår 
i skolans värld, kan pedagogiken i sin tur bli en inspirationskälla för andra, 
kulturvetenskapligt orienterade, discipliner. 



Forskning om kunskapsinnehåll och pedagogiska texter 

Forskning kring kunskapsinnehåll och pedagogiska texter har redan påbörjats 
och ett nätverk av forskare har bildats. 3) Vad är det då som står i centrum 
för den här forskningen? En inriktning rör studiet av hur skolämnen tillkommit 
under historiens gång, hur de har avgränsats gentemot varandra, vilka intres
sen som har varit styrande och vilka tankegångar som ansetts giltiga. 4) Ett 
annat område rör närstudier av historiska miljöer, av enskilda skolor utifrån 
källmaterial som matriklar och protokoll, varvid bl a skollivets vardag har 
kunnat rekonstrueras. 5) 

Ett tredje område rör studiet av pedagogiska texter eller läromedel av olika 
slag (vilket alltså kan inbegripa sådant som film och video). Studiet av peda
gogiska texter är, menar jag, också något som är angeläget för lärare och ett 
kunskapsområde som borde mgå i all lärarutbildning. 6) 

Pedagogisk lextanalys och analys av kunskapsinnehåll 

Vi kan börja med ett tänkt exempel, en lärobok· från 1980-talet, gärna en bok 
som vi uppfattar som "bra" och som har en vettig text och intressanta bilder. 
Att använda en sådan här bok i undervisning verkar då vara tämligen oproble
matiskt. Genom att det ställs systematiska frågor kan vi dock komma bättre un
derfund med den här boken. 

Ställ t ex frågan: Hör du bok, hur pass aktuella är dina faktauppgifter? I 
frågan ryms olika delfrågor om hur kunskap har överförts till läroboken och 
vem som har gjort denna överföring. Denna kunskapsöverföring medför även att 
kunskapen förändras, den förenklas och förgrovas, och den systematiseras på 
ett annat sätt än i sitt ursprungliga sammanhang. Detta sker bl a av pedagogi
ska skäl, för att materialet ska kunna passa elevernas förkunskaper, och för 
att materialet ska kunna användas i en tidsrymd som motsvarar ett lektions
pass. Vidare ryms det här en urvalsproblematik - vad har tagits med och vad 
har lämnats utanför? Ställ också frågan: Vad talar du inte om, du bok? 

Hur ska vi nu få reda på detta? Vi kan ju inte gärna träda utanför vår egen 
kulturkrets och vår egen tid, ställa oss där utanför och betrakta vår lärobok 
med helt andra ögon. Men genom att gå till en äldre lärobok kan vi få ett 
användbart jämförelsematerial. Vi kommer då att upptäcka att denna kan inne
hålla både annat urval av frågeställningar och teman, men också andra detalj
fakta. 

Historieböcker som exempel 

En bok av Odhner (t ex Odhner-Westmans version från 1925 av "Lärobok i 
fäderneslandets histora för folkskolan") och en modernare lärobok i historia 
för mellanstdiet (t ex Eklund-Hildingson-Husen-Thoren-Abergs "Ur folkens 
liv" från 1975) disponerar utrymmet väldigt olika. Odhner-W börjar med Hed
natiden och betar därefter av epok efter epok fram till Rösträttsstriden och 
Den politiska jämlikhetens eller demokratins tid. Eklunds m f1 bok belyser 
inte bara historien utanför Sveriges gränser utan har dessutom ytterligare 50 
års historia att ta hänsyn till. Det blir allt fler saker som ska m, men 
också allt mindre plats för varje sak. Eklund m f1 berör sådant som frågor 
från Hur ser världen ut? till 1500-talets Vasatid, 1600-talet Stormaktst1d, 
Grekland förr i världen och Det väldiga romarriket. Inriktning, urval, fakta 
skiljer sig åt. I en jämförelse med en äldre lärobok framträder även annat 
tydligt. Man skrev annorlunda förr, mer berättande, och det fanns färre bilder 
i böckerna. Varför har framställningssättet förändrats? Stoffträngsel, nya 
pedagogiska ideal, nya ideer om lay-out, nya ämnesgränser eller vad? 



Även de förklaringar som ges till olika historiska ~.keenden skiftar mellan 
böckerna. Den första (Odhner-W) var mer personorienterad och politiskt inrik
tad, den senare (Eklund m Il) något mer inriktad åt el:onomisk-historiska för
kla ringar samt innehåller mer om vanliga människors hv och öden. Vad innebär 
allt detta för vår uppfattning om vad som är bra, re!F;vant, giltig och värde
full kunskap? liar den moderna läroboken, här i Eklunds m fl tappning, blivit 
mer givande, intressantare att läsa osv? Dessvärre inte, skulle jag vilja 
påstå. En modern lärobok är alltför ofta intill döden tråkig, med en massa 
osammanhängande detaljkunskaper som inte särskilt ofta sätts in i något 
meningsfullt sammanhang. Om allt som hänt i mäsklighetens historia ska man i 
en bok, ja då kollapsar läroboken som id~. Kvar finns endast telefonkatalogen 
som modell. 

Struktureringar av texten 

Men låt oss gå vidare. Hur struktureras kunskapen, hur läggs de olika kun
skapsbitarna samman? Kombinationen av fakta till minsta kun5kapsbärande en
hete r har jag (i "Lärobokskunskap") benämnt kognem. Hur är dessa kognem hop
fogade med varandra? Taxonomiskt elle r problemorienterat - är det kungaläng
de r eller folkens levnadsvillkor som är utgångspunkten? Kroppens anatomi eller 
matens väg genom matsmältningssystemet? Kombinationen av kognem säger oss 
något om detta. Nära förknippat med den problemställningen är: Hur förklaras 
olika fenomen och händelser? Hur kan det t ex komma sig att olika böcker har 
olika förklaringar till en och samma händelse? Stormades Bastiljen under fran
ska revolutionen därför att folket sökte vapen, därför att massor av tiggare 
från landsbygden strömmade in till staden eller för att Paris småborgare och 
proletärer reste sig? 7) Dlir det som vi betraktar som rätt, relevant eller 
god kunskap helt beroende av vilken bok vi råkar ha till hands? 

Vi kan gå ytterligare ett steg vidare. Genom att undersöka den tid då boken 
ifråga producerades, kan vi börja fundera över de rådande politiska och ideo
logiska villkor 8) och över den då rådande föreställningsvärlden. Odhner för
flyttade det historiska förklaringsschemat från Guds allmakt till Människans 
Förnuft. Den politiska processen kunde då förklaras utifrån de inblandade 
centrala personernas läggning och fallenhet. Dagens historieskrivning tycks 
mer blanda olika utgångspunkter och förklaringar - en slags pluralistisk håll
ning. Ibland är det personlighet, ibland politiskt spel, ibland ekonomi som 
får förklara ett skeende. 

Den "osynliga" lexlen 

Men lä roböckerna bär också med sig en inskriven men osynlig text, själva det 
gru ndläggande tankemönstret. Vi kan alltså ställa frågan vidare: Vad är möj
ligt att ta la om, vad ingår i den "tysta överenskommelsen" att behandla, och 
att inte behandla? Hur såg man under en bestämd tidsperiod på sådant som 
förä ndring och stabilitet, på det välbekanta och det främmande, på rätt och 
fel ? På de tta vis kan v1 borra oss ner till de föreställningar som ligger 
under det uttalade, det framskrivna och godtagna proklamationerna, läroplaner
na och programmen, ner till det som har kallats tankefigur, mentalitet och 
liknande - ner till de organiserande principer som så självklart ligger ner
bäddade i vårt vardagstänkande och som VI så sällan reflekterar över. Vilka 
tankemönster ligser t ex bakom en renodla t person~rienterad respektive en 
renodlat ekonomiskstrukturalistisk historieskrivning? Ar det meningsfullt att 
återinföra ett berättande förhållningssätt där vi följer den korta historiens 
ibland anekdotiska förlopp, eller ska vi koncentrera oss på de "långa varak
tigheterna"? Eller kan vi finna fruktbara kombinaticr.a, där ett berättande 
och fantasieggande förhållningssätt successivt byggs ut med ett begreppsligt 
och teoretiskt strukturerat förhållningssätt? 



Efter en sådan här analytisk resa kan vi så återgå till vår tänkta exempelbok 
från 80-talet, nu med en förhoppningsvis mycket rikare förståelse för och 
insikt i hur denna bok är tillkommen och strukkturerad, vad den handlar om och 
vad den inte handlar om, vilka föreställningar och värderingar och vilken 
kunskapssyn den förmedlar. Kan vi nu fortfarande säga att den här boken är en 
bra bok? Antagligen har vi under resans gång funnit så många nya aspekter att 
den bok som framstod som så bra nu kan ses med andra ögon • med lite mer kri
tiska ögon. 

Läroboken och undervisningen 

Bland de frågor som fortfarande kvarstår är dock: Hur fungerar boken i under
visningen, .. för barnen, som grund för deras inlärning och för deras bild av 
världen? Ar det så att boken istället kunde ersättas med annat och aktuellare 
material, att eleverna skulle kunna vara med och ställa frågorna om vad de ska 
ta reda på? Att historia blir .. en undersökande aktivitet för att nå vetande, 
som nämndes inledningsvis. Ar det så att lärarens uppgift inte endast är att 
förmedla kunskap utan också att stödja nyfikenf"!et och undersökande, experi
menterande aktiviteter, att hjälpa elever att organisera sitt frågande och att 
hitta faktamaterial? I böcker, tidningar och tidskrifter (t ex i skolbibliote
ket), i databaser, osv? Kan vi med andra ord tänka på ett annat sätt om såväl 
läroböcker som undervinsing • och är det då så att vår tänkta exempelbok (som 
naturligtvis finns konkret för dig som läsare) egentligen inte alls passar 
särskilt bra, att vi skulle behöva en mnan slags lärobok? Kan vi tänka oss en 
undervisning som är lite annorlunda, där läroboken är uppbyggd på ett helt 
annat sätt än idag · en annan slags "bra" lärobok? 

Fortsatt diskussion 

Här finns naturligtvis många slags olika frågeställningar att diskutera vida
re, såväl teoretiskt som praktiskt 9). Vi är nu några forskare och lärare som 
har börjat med att undersöka kunskapsinnehåll och föreställningsvärd utifrån 
studier av bl a pedagogiska texter. Det är min förhoppning att denna artikel 
kan inspirera till fortsatt tankeutbyte, såväl vad gäller hur man analyserar 
pedagogiska texter och hur man lyfter fram historiska skeenden som hur man 
kan få den här sortens kunskapsområden att bli till en självklar del av ut· 
bildningen vid våra lärarhögskolor. 

Noter. 

1) Av tradition har pedagogisk forskning varit orienterad antingen 6t beteen· 
devet enskopligt hU l eller At samhöl l svetenskopl tgt h6ll. Set ex Dohllöf, U: 
Har den svenska pedagogiken nlgon tdentitet? i Forskning 011 utbildning nr 4, 
1989 . Se även Sel ander, S (red): Kunskapens v illkor. En antologi om veten· 
slcapsteort och samhällsvetenskap. Studentlitteratur, lund, 1986. 

2) Selander, S: Hot 90 · talets pedagogiska forskning. I Forskning om utbiln· 
ding nr 4, 1989. 

l> Vid Högsko lan i Sundsvall/Härnösand har man nu inrättat ett Institut för 
pedagog i sk textforskning i Härnösand, där man bl e ger u t SPOV · Studier av 
den pedagogiska väven i samarbete med HLS·förlag. Institutet utgö r ocksA en 
bas för det nätverk som nämnts. 1 detta nätverk medverka r sivä l forskare som 
aktiva l irare vilka involver1de i projekt av olika slag. Vid institutet bed· 
r ivs slvil forskning som ut rednings1rbete och .nan ger kurser i pedagogisk tex · 
tanalys. 

4) I synnerhet bedrivs detta arbete vid Gruppen för studer av kunskapsinnehll l 
vid Pedagogiska Ins titutionen, Uppsala Universitet, under ledning av docent 
T o,.as Eng I und. 

5) T u t ett projekt vid Umei univers itet aom leds ev Kristtne Florin (FO t 
historia) och Ulla Johansson (FD i pedagogik). 



6) Ex•mp•l pi sid1n1 studier finns i Selonder, S: liirobokskunskop. Stud•ntllt · 
teratur, Lund. 1988 . SPOV nr 7, 1989 som ir ett temanummer om pedegogt sk tex· 
tenolyus. (SPOV kan b•stlillos fr6n högskolan I Sundsvoll/Hlirnöund • lerbro 
Bermlid, t•l 0611 · 150 90). 

Ett annat u•mp•l iir •n st udi• om rasism och frlimllngsfltntllghet I 1980·t•· 
lets liiromed•l I religion, historia och 11mhlillskunskop för olle lrokurer I 
grund· resp gymnasieskol an. Rapporten so• lr utarbetad ev en for1kntng1grupp 
vid HLS kommer att publ lceros som tn SPOV · publ lk1tlon. Ttt•rllgtre ett exempel 
är en doktorsevhendling om litteraturämnet i Sverige och Frankrike 1M1 nu 
skrivs av Bo•I Englund vid HLS, lnst f ö r p•dagogik. 

7) l S•londer, S: Uirobokskunskap, lund, 1989 sid 89, har jog visat hur en 
händelse som stormningen av Basttljen under franske revolutionen har f6rltl1· 
rats pi olika vis. Men även hur förkl1ringer över större skeenden kan utgl 
f rln olika pespek t I v · person, pol it f k, ekonond etc. 

8> Som · varför dröjer d•t t 11 l slut•t av 70 · tal•t Innan vf kon u nlgon vet· 
tig framställning av ryska revolutionen, l tka omfettande 1011 den franske revo· 
lut f one-n7 

9) Vid lnstitut•t för p•dogogisk textforsknfng I Härnösand och vfd Te101 Kul· 
tur· V•t•nskap· p•dogog f k vid Hl s pAgAr proj •k t som bAdt iir av t•oret f 1k och 1v 
prakti sk karaktär. O•t sistnämnda i form ev utveckllngsproi•kt I 1kolor I Hlr· 
nösands- och Stockholmsregionen. SärskHt historie och 11ate111attk. kc>Mmer •tt 
fokueras i detta utvecltl ings arbete . 




