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Evald Aspengren 

BASBEGREPP FÖR SO-DIDAKTISK FORSKNING 

Vilka basbegrepp är mest adekvata för den didaktiska forskningen kring de sam
hällsorienterande ämnena. 

Under mina många år som undervisande lärare i So-ämnen i svensk folkskola och 
grundskola från sent 50-tal till sent 70-tal deltog jag i den metodiska debat
ten. Jag började undervisa i historia med Grimberg som den stora förebilden, 
jag diskuterade de svenska kungarnas moraliska mod med mina elever och 
använde Heidenstams svenska hövdingar och karoliner som sk bredvidläsnings
böcker. Dessemellan berättade jag historia. 

Under undervisningsteknologin behavioristiska yra bröt ja~ ner undervisnin§s
målen i delmål och ställde synnerligen atomistiska "instuderingsfrågor' på 
otaliga stencilerade sidor. När Lgr 69 föreskrev arbetsornrådesmetodik arbetade 
jag i lag med mina So-kollegor i två- eller treklassblocket och slet med att 
åstadkomma ämnesbundna och integrerade arbetsområden med entusiasmerande 
inledning, grundkurs, fördjupningskurs och en fiffig redovisnin~savslutning. 
Eleverna fick arbeta med hjälp av mera övergripande frågeställrungar, både en
skilt och i grupp, de fick delta i undervisningsplaneringen och de fick utvär
dera vad vi åstadkommit tillsammans. Visst producerade eleverna, både enskilda 
arbeten och grupparbeten, visst kunde de redovisa, visst kunde de svara på 
mina provfrågor. 

Det var dock något som gjorde att jag inte var nöjd. Men undervisar och admi
nistrerar man på heltid i svensk grundskola, har man inte alltid tid till att 
ompröva sin verksamhet. 

Att ompröva sin lärarroll i egen pedagogisk forskning 

När jag skrev min 60-poänisuppsats i pedagogik (tillsammans med Elisabeth 
Nyqvist) om u-landssynen 1 läroböcker, fick jag ullfälle att fundera 1). Jag 
såg hur klart vinklad informationen var, jag såg att det inte var den vink
ling jag själv ställde upp på, jag såg rent objektiva felaktigheter. Och dessa 
böcker hade jag använt som undervisningsmaterial i mina högstadieklasser i 
flera år utan att reagera! 

Eftersom jag i mina egna historiestudier specialiserat mig på tredje världen, 
insåg ja~ att mina kunskaper i dessa avseenden säkerligen översteg den vanlige 
högstadielärarens. Jag hade inte reagerat så att jag kunnat använda böckernas 
texter till att göra eleverna textkritiska - jag hade inte ens själv varit 
textkritisk - kan då genomsnittsläraren göra det? 

Vi diskuterade med pedagogikkollegor och med metodiklärare om hur man skul
le kunna höja kunskapsnivån kring u-landsfrågorna. När ja~ sedan arbetade som 
forskningsassistent inom projektet LUN (=Läromedlen 1 undervisningsproces
sen) med Gunilla Svingby som ledare, iakttog jag bl a hur enormt läroboksfixe
rade många elever var - eller kanske snarast fixerade vid lärarens tolkning av 
lärobokens text. I de mest kontroversiella diskussionsfrågor ville de ha en 
enda av läraren och läroboken gemensamt sanktionerad version. Jag såg också 
hur de ville ha provfrågor av mycket enkel taxonomisk karaktär. Men jag såg 
också hur en lärare, som utgick från sina egna personliga erfarenheter och ar
betade med elevernas personliga frågor till problemställningar kunde komma ett 
gott stycke på väg mot en mera utvecklad kunskapssyn.2) 
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Genom att jag sex år senare fick tillfälle att intervjua några elever, som ja~ 
observerat när de gick i årskurs ett, kunde jag studera vad som "fanns kvar'. 
Många av klassens elever var invandrare och undervisningen hade dels handlat 
om främmande kulturer med utgångspunkt i de länder, som dessa elever kom 
från. Men undervisningen hade också handlat om en skogsutflykt, där man hade 
samlat på sig en mängd intressanta ting, bl a grankottar, som var avgnagda på 
olika sätt. Det de kom ihåg var sådant som låg deras vardag mycket nära. Den 
undervisning som handlat om "främmande" kulturer, fanns inte alls kvar i samma 
utsträckning som frågan om hur ekorren gnager kottar jämfört med råttor och 
möss. 3) 

När jag så småningom kom i kontakt med Henning Johanssons stora projekt i 
Norrbotten, där man låter barnen starta sina studier i en trygg förankring i 
den egna kulturen, i det egna språket, i den egna historien, i den egna geog
rafin, satte jag genast detta i relation till mina egna tidigare fundering
ar.4) När en av Johanssons medarbetare berättade om hur han vaknat på sin fäd
bodvall och känt att han befann sig i världens mittpunkt, och att världens 
länder, städer, vattendrag, berg ordnade upp sig så vackert runt hans mitt
punkt, förstod jag att jag här kanhända hittat en central punkt för So-stu
dierna. Men jag hade ingen strategi klar. 

Så läste jag Sven Hartmans redovisningar av hur barn tänker om djupa livsfrå
gor.S) I centrum för Hartmans intresse står de existentiella frågorna och de 
existentiella grundbegreppen. Dessa frågor in~år i en process som kan beskri
vas som en erfarenhetsgrundad expansion av hvsrummet. Och jag insåg att det 
går att komma åt hur barn tänker, om man använder sig av en adekvat metodik. 
Men for mig gällde det ju inte att generellt studera hur barn tänker, utan att 
studera deras tänkande för att se vilken strategi man bör använda vid so-un
dervisning. 

Ett ytterligare steg på vandringen mot mitt mål tog jag, när jag stötte på det 
brittiska projektet "History 13-.16". 6) Här handlade det om att ta fram ett 
"paket" begrepp, som skulle forma historieundervisningen. I korthet arbetar 
man efter pnncifen att eleverna skall lära sig att det inte finns några ob
jektiva källor til vårt förflutna utan att allt vi vet är färgat av dem som 
berättar det. Vidare vill man få eleverna att inse att varje val av handling 
som vi kan företa är påverkat av de val som våra föregångare träffat, men 
också att våra val, våra handlingar påverkar dem som kommer efter oss. För att 
lära eleverna det har man tagit fram en kurs i historia. 

I sin bok "Liv och historia" arbetar Jan Thavenius 7) med en kombination av 
det som Henning Johansson och "History 13-16" arbetar med. Om vi inte för in 
eleverna själva i historiens centrum, kan vi aldrig få dem att förstå den 
"stora" historien". Detta gäller den vanlige svenske grundskoleeleven mitt 
uppe i den vanliga svenska ~rå vardagen, men vi kan ändå fundera över Elie 
W1esels formulerin~ar om historisk medvetenhet i den betydligt mera hotande 
och dramatiska miljön i ett polsk-judiskt ghetto under andra världskriget. Jag 
tror det är svårt att uttrycka medvetenhet om att ingå i ett historiskt skeen
de bättre än med de här citerade raderna. 

·Var stolt över din far, sade Bontchek, det var vi alla För det första 
var han en sorts sköld för oss, för det andra hjälpte han oss att minnas 
vilka vi var. 
Bontchek blir ivrig när han beskriver min far. Hans vanna röst vibrerar 



av rörelse: Tack var din far blev vi medvetna om vdra plikler mot histo
rien. Förstdr du, lille vän? Jag, Bontchek, son och sonson till polskju
diska skrothandlare, jag hade aldrig tänkJ pd mitt liv, mitt arbete 
eller ens min sionistiska verksamhet i historiska tem1er: jag visste 
inte vad historiskt tänkande ville säga. l rörelsen talade vi om poli
tik, om scoutverksamhet, jordbruk och olagliga resor till Palestina. Din 
far var den förste som fick oss att uppleva historien som ndgot män
skligt, som en levande smältdegel. "En dag skall man skriva om oss i 
böckerna." Det var hans favoritmening. Och det var ingen som svarade: 
"Vad tror du att det spelar för roll för mig? En timme av glädje och 
lycka, ett ögonblick av liv betyder mera än alla livlösa meningar ... " Vi 
hade tvärtom alla en känsla av att en välvillig historieskrivare iakttog 
oss däruppe pd sin utsiklspost i framtiden. 8) 

Historieundervisningens utgångspunkt 

Om vi ställer samman Thavenius, Johansson och "History 13-16 med Hartmans 
uttryck "erfarenhetsgrundad expansion av livsrvmmet" och ser alltsammans i 
ljuset av Wiesels besjälade ord, upplever jag att vi är framme vid en central
punkt. 

En punkt har som bekant ingen dimension. Jag skulle här vilja säga att den har 
ingen egen dimension. Men den har möjlighet att utvecklas i alla dimensioner. 
Den centrala punkt jag tänker på har också alla möjligheter att utvecklas i 
dimensioner. 

Om vi ställer oss frågan var historien skall börja, kan jag svara: "Den börjar 
med mig". Sedan kan jag följa den bakåt så långt jag har källor för att sedan 
gå in i sagans värld. Från min egen position fortsätter tiden och historien 
framåt in 1 framtiden. Punkten har alltså möjlighet till historisk och futuro
logisk dimension. Men som vi såg ovan i anslutnig till Henning Johanssons pro
jekt har punkten också möjlighet till geografiska dimensioner åt alla håll. 

På detta sätt kan en start i den egna "punkten" ~e möjlighet till begripliga 
förklaringsmodeller som är användbara för att angnpa svårförståeliga förhål
landen i nutiden som t ex atombomben, som ändå naturligtvis inte mister sin 
farlighet, men på något sätt blir av med sin oförklariga och därmed fruktans
värt skrämmande magi. På samma sätt kan man komma åt svårförklarliga hän
delser i det förflutna i vår egen miljö, t ex fe nomenet Karl Xll. Men för att 
gå vidare från denna centrala punkt, ut i de olika dimensionerna behöver vi 
begrepp och begreppskedjor. 

För att få en något så när ambitiös mellanstadieelev att plugga in ett antal 
årtal och historiska fakta, för att få samma elev att återge dessa fakta och 
årtal i den följd, som vi anser historiskt riktig, behövs ingen logisk struk
tur. Det gäller endast att få eleven att arbeta med samma minnesfunktioner, 
som Ebbinghaus på sin tid studerade. För att få samma elev intresserad av sin 
närhistoria, att fråga farmor och morfar om hur det var "förr i tiden", att 
läsa för mellanstadiet väl tillrättalagda hembygdshistoriska berättelser, 
behövs inte heller någon speciellt genomtänkt logisk sturktur. 

Men om vi skall få samma elev att fatta hur världen ordnar upp sig runt omk
ring hennes egen centrala punkt - om vi skall få henne att förstå sin centrala 
p•Jnkt i historien och från den by~a upp sin förståelse för släkthistoria, 
närsamhällets historia, svensk historia, världens historia - då gäller det att 
vi iir mycket uppmärksamma på struktur och logik. Då måste vi Själva som un
den isare ha tänkt igenom historiens inneboende strukturer. 
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En viktig forskningsuppgin 

I en forskning om hur barn uppfattar historiska strukturer, gäller det att 
starta i enkla, men väl täckande srundbegrepp. Vad jag vill göra är inte att 
reda ut de stora inomvetenskapliga historiedidaktiska begreppen. Den for
skningsuppsiften överlåter jag (1 varje fall tills vidare) åt andra. Jag hän
visar den intresserade läsaren framför allt till den utomordentliga översikt 
över historiedidaktiska problemställningar, som Sven Södring Jensen åstadkom
mit. 9) Göran Behre har gjort en översikt av den europeiska historiediaktiken 
i UI IA:s publikation "Didaktik i högskolan". I samma publikation har Ola Lind
qvist redovisat den histodiedidaktiska debatten i England. 10) För den svenska 
debatten hänvisar jag dels till Göran Behre och Birgitta Od~n, dels till Nils 
Gruvberger. 11) 

Historiska grundbegrepp kan definieras enligt flera modeller. Här är inte 
platsen för en ingående diskussion av den frågan. Jag konstaterar endast att 
det begreppspar, som jag uppfattar adekvat att använda i mitt studium av barns 
historieuppfattning, är begreppsparet orsak-verkan. 

I det projekt som jag fått möjlighet att skissera under föregående läsår och 
detaljplanera och starta under innevarande läsår kommer jag att studera detta 
begre(Jpspar dels genom analys av ett stort a ntal upsatser, dels genom en serie 
intervjuer. Jag kommer också att analysera lä romedelstexter och observera lek
tioner i avsikt att studera vilka möjligheter barnen erbjuds att använda sitt 
tänkande i orsak-verkankedjor inom ämnet historia. 

En pilotundersökning 

Under vårterminen 1989 gjorde jag en pilotundersökning av hur eleverna i en 
mellanstadieklass arbetade med olika historiska begrepp. Eleverna hade haft 
tid på sig för a tt i grupper bestämma vad man ville arbeta med i fråga om 
svenskt 1500-tal. De rubriker eleverna valt var följande: KJostren; Skolor; 
Kyrkan; Adel och borgare; Pengar, marknader, fester. Sedan elevgrupperna 
redovisat vilket ämnesområde de ämnade studera, fick de göra en preliminär 
redovisning inför kamraterna. De berättade då något mera i detalj. 

Jag visar här som exempel det innehåll som den grupp, som ämnade arbeta med 
kyrkan, redovisade: · 

Kyrkorna var byggnader av sten och en del av trä 
Det heligaste var dtl i öster, det kallades koret. Dit fick bara prästen 
komma. 
Det som kom sedan var ldnghuset. Där fick folket vara, men det fanns inga 
bänkar stl dom fick stil. 
Mellan koret och fdnghuset fanns som en triumfbtlge. Där kunde det hänga 
ett krucifix eller stl. 
Längst i väster byggde man ett tom Där hängde det klockor. 

A lla länder i Europa lydde under den katolska kyrkan. 
Bönderna mdste betala skatt till ptlven och en tiondel till prästen. Ptl stl 
vis blev kyrkan rik. Men mt'b1ga tyckte att präster och munkar inte levde 
som dom skulle. 
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Kamraterna fick sedan ställa frågor. Till "Kyrkgruppen" ställde man följande 
frågor: 

Hur mdnga kyrkor finns det? 
Gick man verkligen i kyrkan varje söndag? 
Fick man sitta utanför kyrkan och skämmas (sitta fast i nllgot) om man 
hade gjort nllt f el? 
Begravde man dom döda utanför kyrkan? 

Den typ av historisk förståelse vi här finner exempel på förutsätter inte en 
orsakskedja: Om jag slår fast att en viss händelse inträffade på en viss plats 
vid en viss tid behöver Jag inga orsakskedjor som förklaringsgrund, jag behö
ver över huvud ta~et mgen förklaring. Kyrkorna ligger där de ligger. Koret 
finns i öster. I tnumfbågen hänger det ett krucifix. Bönderna betalar sin 
skatt till påve och präst. Kyrkan blir rik. 

Den enda orsak-verkankedja vi finner här är just detta sista: Kyrkan blir rik 
eftersom bönderna betalar skatter och avgifter. 12) Kamraternas frågor är 
likadana. Inga frågor om utvecklingslinjer. Med ·vissa smärre undantag är för
hållandet detsamma även i de andra intresseområdena. Elevernas historieintres
se är inriktat på att fastställa hur det faktiskt var vid ett visst bestämt 
tillfälle, inte hur det kom sig att det hade blivit så, eller hur detta fak· 
tiska förhållande påverkade framtiden. 

För mig är detta sätt att betrakta historien djupt ohistoriskt. En sådan his
torieuppfattning utesluter möjligheten att sätta m sig själv i det historiska 
skeendet, på det sätt som vi tidigare i denna artikel konstaterat vara nödvän
digt. Jag vågar också hävda att en statisk historieuppfattning är hindrande 
för utvecklandet av den typ av personlig identitet, som är förutsättningen för 
en fungerande demokrati. 

Elevuppfattningarnas grund 

Efter en enda pilotundersökning i en enda klass kan jag givetvis inte genera
lisera till att det ser ut så här 1 den svenska grundskolan, men jag kan kons
tatera att en sådan uppfattning finns. Dessutom kan jag nämna att denna klass 
hade en lärare, som var påfallande medveten i sin historieundervisning. Det 
jag funnit pekar emellertid p~ vikten av att undersöka varifrån barnen får 
denna uppfattning av historia. Ar det en normal spontan uppfattning bland barn 
på mellanstadienivå, eller har den skapats av de förutsättningar som skolan 
tillhandahåller? 

Genom intervjuer av barn och analys av uppsatser kan jag närma mig deras 
spontana sätt att handskas med orsak-verkan-termer. Genom lektionsobserva
ttoner kan jag studera lärares inverkan på elevernas historiesyn. Viktigt är 
också att analysera läroböcker och övrigt undervisningsmaterial. 

De elever jag studerade i pilotprojektet, sökte själva i det bokförråd som 
skolan disponerade över (vilket inte var särskilt stort) och det var ingen 
svårighet att konstatera att de var mycket starkt materialbundna. Deras spon
tana frågor inför 1500-talet formades om i linje med vad som var möjligt att 
få svar på i böckerna. 

I förlängningen av denna historiesyn ligger en annan ohistorisk tankegång, 
nämligen att vi kan komma fram till den absoluta sanningen, att det finns 
objektiva källor till det förflutna, att vi kan veta hur det faktiskt var. I 
mitt studium av barns hanterande av orsak-verkan begreppen kommer jag, som 
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jag här skisserat, att i första hand relatera barnens tänkande till den stati
ska historiesynen, men i förlängningen kommer med absolut nödvändighet också 
uppfattningen om absoluta, objektiva, historiska fakta att studeras. 

Det näraliggande 

I den klass som jag observerade fanns trots allt vissa rudiment av orsak-ver
kan-kedjor som finns i dagligt tal om skolan av i dag: Om man studerar flitigt 
går det bra senare i livet, om man inte studerar flitigt, så går det inte så 
bra. 

Man var inte tvungen att gd i skolan. Dom som inte fick gd i skolan kla
rade sig inte sd bra i livet sedan. Det var bara dom rika som hade rdd 
att ldta barnen gd i skolan. Bönernas barn hade inte rM Dom fick bara 
arbeta med jordbruk sedan. 

Något liknande kan iakttas beträffande elevernas resonemang kring förhållandet 
mellan stånden: 

Varför fick en del bli adel? 
Diskussion utbryter: Läraren fdr igdng deras tänkande med hjälpfrdgor. En 
elev föres/dr: De hade nog en farfarsfar som var ade~ och dd fick de bli 
det. En annan elev föresldr: Om ens far var adlig blev man adlig själv. 
Flera inlägg tyder pd att man som förklaringsmodell enbart ser ärftlighe
ten. Slutligen kommer dock ndgon med uppslaget att kungen behövde kri
gare. Läraren för in eleverna pd tanken pd skatter och skattebefrielse 
och en elev menar att om man inte behöver betala skatt blir man rikare än 
andra, därför blev adeln sd smdningom väldigt rik. 

Men som vi ser här, så har läraren påverkat resonemanget. När det gäller sko
lan tar eleverna till de uppfattningar som de har om sin egen skolgång. Att 
man själv blir rik om man ä{Ver rika föräldrar är inte så svårt att förstå. 
Kanske har de resonerat om sådana frågor med sina föräldrar. Vad vi ser här, 
är ett bevis för min grundtanke, att det är nödvändigt att förankra historien 
i det mycket närliggande för att barnen skall kunna se sig själva insatta i 
ett historiskt sammanhang. 

Hur nära är regnskogarna? 

Men be~reppet närliggande är betydligt mera komplicerat, än jag utgick ifrån, 
när jag initierade detta arbete. Läraren berättade för mig om elevernas väldi
ga entusiasm för ett tidigare berättande för mig om elevernas väldiga entusi
asm för ett tidigare behandlat So-arbetsområde. De arbetade då med att söka 
förstå problemen med världens regnskogar. 

Då handlade det om ett område, som är geografiskt mycket avlägset. Diskussio
nen om regnskogsproblemen ligger till synes lång bort från elevernas vardag
serfarenheter. Men när de upptäckte, hur mycket regnskogarna betyder för värl
den i sin helhet, började de förstå att hanteringen av regnskogarna kan ha 
betydelse för deras egen vardagsverklighet också. De insåg också att det bor 
folk i regnskogarna, vars hela tillvaro hotas av skogsbolagens nedhuggningar 
av träden. Då insåg de att även detta tillhör deras direkta verklighet. 

Kanhända är det så, att lärare och klass i det akutella fallet kommit fram 
till en högre grad av empati, av förmågan att leva sig in i andra människors 
liv, än vad svenska skolklasser i gemen klarat av. Vare därmed hur som helst, 
kvar står ialla fall faktum: Kan du leva dig in i andra människors livssitua
tion, blir även deras nära verklighet din nära verklighet. Detta gäller både i 



fråga om människor i dagens regnskogar och i fråga om skolbarn och bönder i 
1500-talets Sverige. 

Jag tycker mi~ således nu se att min urspungshypotes om betydelsen av att un
dervisningen 1 historia tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenhetsvärld hål
ler. Men frågan om vad som faktiskt är elevernas erfarenhetvärld är mera komp
licerad än att bara utgå från lokalhistoria. 

ForskningsuppgiRen i sammandrag 

Min bakgrundsuppfattning, som kan beskrivas som en relativt löst formulerad 
hypotes, är att mellanstadiets elever mycket väl besitter förmågan att tänka i 
termer av orsak-verkankedjor under förutsättning att de får arbeta med stoff 
som är tillräckligt nära anknutet till deras egen föreställningsvärld. En his
torieuppfattning av denna "icke statiska" modell är av mycket stor betydelse 
för uppbyggandet av en klar och medveten omvärldsuppfattnmg, och därmed för 
skapandet av en idividuell identitet och i slutändan för danandet av en demok
ratiskt kapabel samhällsmedborgare. 

Med denna utgångspunkt får skolans undervisning i historia (och andra So-äm
nen) och dess undervisningsmaterial en mycket stor betydelse i det avseende 
som framför andra präglar läroplanen för grundskolan, utvecklandet av demo
kratin. Min forsknin~ syftar i första hand till att undersöka om min grundhy
potes om mellanstadieelevernas förmåga att tänka i termer av orsak och verkan 
håller. Om jag kan verifiera hypotesen blir den fortsatta uppgiften att stude
ra hur skolans undervisning i histo; ia på grundskolans mellanstadium hanterar 
elevernas förmåga i detta avseende och hur man därmed till sist formar våra 
ungdomars historiesyn. 
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11)Standardve:rket har hittills var i t seinlingsverket "H istorlevetens k•p och 
historiedidaktik", ut given pi Li ber förlag !Stockhol•> 1982 och 01ed Cören 
Behre och Birg itta Odfn som redaktörer. 
Nils Cruvberger ger I Historielärornas Förenings l r sskrlft 1984/19115 en 6ver
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nen av al lt att döma uppfattat. 




