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Can history be experienced? 

The museum as a learning context from a student perspective 

- history teaching and historical consciousness  

 

Abstract 

This essay is a case study based on two sources of empirical data, qualitative interviews and 

responses from a questionnaire, which examines upper secondary school students’ attitudes to 

history teaching in a museum context. The students’ answers are further analyzed in relation 

to the concept of historical consciousness. Thus, history teaching in the museum, from a 

student perspective, and the students’ capacity of expressing a historical consciousness in 

their answers, constitute the core of this essay. The motive for a case study like this, is the 

emphasis of historical consciousness in the course syllabus as well as the emphasis of 

cooperation between different educational institutions in the goverment’s goals of cultural 

politics. My study shows, that a majority of the students appreciate the museum as a learning 

context, they define it as an entertaining but also as an informative, involving and including 

milieu. The study further shows, that the students have difficulties expressing a historical 

consciousness, but also the complexity of the concept itself and the problems to identify and 

“measure” it. My conclusion is, that in order to stimulate an interest and understanding for the 

history subject – and perhaps even a historical consciousness – it is important that history as a 

school subject, is not confined within the four walls of a classroom, but is learnt and 

experienced through and within the center of our daily lifes. 

 

Keywords: Historical consciousness, history didactics, museum pedagogy, museum and 

learning 
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Del 1: UTGÅNGSPUNKTER OCH RAMVERK 

1.1 ”Men historia är ju roligt!” 

Sommaren 1999 började jag att arbeta som museipedagog. Under årens lopp har jag mer och 

mer börjat fundera över vad som sker i själva mötet med museibesökarna, och i synnerhet i 

mötet med elever på högstadiet och gymnasiet. Det finns ett scenario som återkommer med 

jämna mellanrum: uttråkade och halvsovande skolungdomar slussas in i museilokalen, lagom 

roade låter de utstöta djupa suckar och gärna några kommentarer om hur tråkigt det är, 

visserligen inte så förvånande med tanke på åldern. Halvvägs in i visningen händer emellertid 

ofta någonting, vi når en vändpunkt: eleverna som nyss markerat sitt missnöje, svarar nu på 

frågor, lyssnar uppmärksamt för att i nästa minut självmant ställa frågor. Hör de någonting de 

inte håller med om, protesterar de och tar upp en diskussion i god kritisk och analytisk anda. 

Stämningen har gått från acceptabel, eller i värsta fall otrevlig, till positiv och trevlig. Vid 

slutet av visningen utbrister de där ”bråkmakarna” som jag inledningsvis blev varnad för: 

”Historia är ju roligt!”. Naturligtvis förlöper inte alla visningar på detta sätt, men tillräckligt 

många för att jag skall ha upptäckt ett beteendemönster och under visningens gång kan 

komma på mig själv med att tänka: ”Jahaja, det är en sådan där klass.” Vad menar jag med det 

osympatiskt klassificerande uttrycket ”en sådan där klass”? Jo, elever som behöver möta en 

historia som berör dem, en historia de kan se, känna och uppleva, för det är där de vaknar till 

och möter mig. Vad är det som har hänt? I egenskap av museipedagog ges inga tillfällen till 

återkoppling med klasser, ingen möjlighet till det viktiga efterarbetet där elevernas 

resonemang, tankar och åsikter kommer upp till ytan. Det är alltför lätt att bli hemmavan. Jag 

vill veta vad dessa skolungdomar faktiskt tycker och tänker om historieundervisning i museet, 

inte bara tolka utifrån mina egna referensramar. Häri ligger bakgrunden till mitt val av 

undersökningsområde för detta examensarbete.   

 

1.2 Syfte 

Föreliggande undersökning fokuserar på gymnasieelevers möte med historieförmedling i en 

museikontext. Museet som lärandemiljö kommer att analyseras utifrån ett mottagarperspektiv. 

Syftet är att kartlägga hur eleverna uppfattar historieförmedling vid ett museibesök. Detta är 

undersökningens primära mål. Som en sekundär del i uppsatsen, är syftet vidare att undersöka 

om, och i så fall hur, elevernas svar på något sätt ger uttryck för elevens historiemedvetande.  
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1.3 Problemformuleringar och frågeställningar 

I de kulturpolitiska målen från 1996, kan man läsa följande om museets bildningsroll: 

 

Skolan är både utbildnings- och bildningsorgan. Utbildningspolitik och kulturpolitik har ett 

gemensamt ansvar för bildningen. Kulturinsatser i skolan har central betydelse för bildningen 

samtidigt som de bidrar till delaktighet och eget skapande. Kulturinstitutionerna, särskilt bibliotek 

och museer, har också en central roll i uppgiften att möta och främja människors 

bildningssträvanden.1  

 

Hur uppfattas museet som lärandemiljö i skolans historieundervisning? Så lyder den 

övergripande problemformulering vilken utgör undersökningens själva grundbult. Tidigare 

empirisk forskning har visat att elever tenderar hysa stor, och till viss del okritisk, tilltro till 

den historia som presenteras i och av museet.2 Om så är fallet, torde det vara av intresse att 

fundera dels över anledningen till detta förtroende, dels över hur eleverna själva uttalar sig om 

museet som lärandemiljö. Vilken effekt får museibesöket för den som tar del av detsamma, i 

detta fall eleven? Hur uppfattas besöket och förmedlingen i museimiljön, vad fastnar i elevens 

minne och kan museibesöket de facto påverka historiemedvetandet? Svaren är inte givna och 

kan dessutom bero på museets skiftande natur. En självklar problematik här är givetvis att det 

inte existerar någonting så konkret och oproblematiskt som en allmängiltig, homogen 

museiutställning. Förutom det faktum att en enda utställning kan anta många olika ansikten 

bl.a. beroende på vilket perspektiv och vilken utgångspunkt som för stunden antas, är 

museiutställningar sinsemellan av en genomgående mångfacetterad karaktär där allt från 

innehåll, urval och presentationsteknik varierar i tid och rum. Allt detta torde ha betydelse för 

hur mottagaren/eleven uppfattar och tolkar det förmedlade. Ytterligare en aspekt att ta i 

beaktande i detta sammanhang är hur besöket genomförs: går besökaren på egen hand, ges 

någon form av vägledning som t.ex. informationstexter och skyltar, erbjuds någon form av 

förmedling och hur ser denna då ut, o.s.v.? Med dessa olika förutsättningar som utgångspunkt, 

                                                 
1 Kulturrådet, PM ”Tidigare kulturpolitiska mål”, s. 5. Sammanställning från Kulturutskottets betänkande 
1996/97 KrU1 (av Kulturpolitik, proposition 1996/97:3):  
http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturr%C3%A5det/Kulturpolitiska%20m%C3%A5l/kulturpolits
ka_mal.pdf (2010-05-22).  
2 Se bl.a. Angevik, Magne och von Borries, Bobo (eds.), Youth and History, Hamburg: Körber Stiftung 1997; 
Långström, Sture, Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå 
universitet 2001; Axelsson, Cecilia, En meningsfull historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande 
museiutställningar om migration och kulturmöten, Växjö: Växjö University Press 2009; Ammert, Niklas, Det 
osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, Lund och Uppsala: 
Sisyfos förlag 2008. 
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menar jag att det är av intresse att ställa sig frågan vad eleverna upplever i samband med ett 

museibesök och hur resultaten kan användas i skolans historieundervisning?  

 Kan en analys av mottagargruppens uppfattningar visa ett gemensamt mönster av hur 

en museikontext fungerar som lärandemiljö för skolans historieundervisning? I såväl 

kursplanen för Historia A på gymnasiet som i Lpf 94, betonas att eleverna skall arbeta utifrån 

ett historiskt perspektiv och utveckla ett ”historiemedvetande”.3 En förklaring till vad detta 

s.k. historiemedvetande specifikt består av eller hur det skall definieras och tolkas, lyser 

emellertid med sin frånvaro i styrdokumenten, sin centrala roll till trots. Inte heller inom det 

historiedidaktiska forskningsfältet finner vi en fullständig konsensus kring begreppet. En 

följdfråga blir då hur man kan tillämpa en historieundervisning, och vilken i så fall, som 

resulterar i kursplanens tyngsta mål – att utveckla elevens historiemedvetande? Frågan jag 

ställer mig i detta sammanhang är om museimiljön på något sätt kan bidra till en sådan 

utveckling, vilken potential och vilka förutsättningar har museimiljön att erbjuda eleven vilka 

eventuellt saknas i skolmiljön? 

 

Undersökningens frågeställningar lyder som följer: 

 

1. Hur är elevernas inställning till historieförmedling i museer? 

2. Hur uppfattar eleverna förmedlingsformen? 

3. Hur uppfattar eleverna förmedlingsmiljön? 

4. Vilken elevmålgrupp tilltalas respektive tilltalas ej av museibesök och varför? 

5. Hur visar eleverna i sina svar sitt historiemedvetande och kan detta i så fall på något 

vis sättas i relation till museibesök(et)? 

 

1.4 Avgränsning och representativitet 

Följande undersökning är en fallstudie avgränsad till ett enda nedslag på ett museum och bör 

således ses som ett stickprov av högst tentativ karaktär. Det empiriska materialet utgörs av 47 

gymnasisters möte med och yttranden om en utvald museiutställning såsom 

undervisningsmiljö. Emedan undersökningstillfället är avgränsat till endast ett 

visningstillfälle, utan varken för- eller efterarbete med eleverna, och då ingen referensgrupp 

använts, bör resultatens representativitet bedömas vara låg om än (förhoppningsvis) 

fingervisande.  

                                                 
3 Lpf 94, s. 6, under Kunskaper och lärande, samt Skolverkets hemsida, ämnesbeskrivning för Historia A på 
gymnasiet (2009-10-22): http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia.  



 6 

För att få ett mer representativt resultat vore det lämpligt att vidare undersöka hela 

kommunikationskedjan, d.v.s. producent/avsändare (museets personal), förmedlare 

(pedagogen) och mottagare (eleven) för att täcka historieförmedlingens parallella mot- och 

samverkande processer, vilka antytts ovan i problemformuleringarna. Ett sådant förfarande 

skulle innebära att spänningsfältet mellan producentens intentioner och mottagarens 

uppfattningar, med förmedlaren som en länk i mitten, kunde ges utrymme. I detta arbete 

kommer emellertid fokus att läggas på mottagargruppen allena, vilket motiveras utifrån de 

tidsramar som står till förfogande för ett examensarbete av detta slag.  

Några ord om undersökningens förmedlingsaspekt bör sägas i detta sammanhang. 

Undersökningen utgörs som sagt av en analys av tillämpad historieundervisning i en 

museiutställning ur ett mottagarperspektiv. Visningens urval av stoff (didaktiska frågan vad?) 

och förmedlingssätt (hur?) samt tanken bakom, själva syftet (varför?), kommer att 

genomföras i linje med kursplanen för Historia A på gymnasiet. Urvalsprinciperna torde 

vidare ha påverkat undersökningens representativitet i den bemärkelsen att föreliggande 

resultat inte kan sägas vara allmängiltiga för lärande i museimiljöer, utan skall ses som 

resultat av en specifik metod, nämligen att praktisera skolans historieundervisning i en 

kontext utanför skolan, i en utvald museiutställning i detta fall. Vidare är det författaren själv 

som svarar för undersökningens förmedlar-/pedagogroll, vilket kanhända inte är att betrakta 

som helt vattentätt vetenskapligt förfarande. Bakgrunden till detta val är emellertid det faktum 

att författaren står verksam med en fot inom museipedagogik och en inom skolundervisning, 

vilket förhoppningsvis skall vara av värde för metoden och undersökningens genomförande. 

 Målet med undersökningen i detta arbete är således inte, i likhet med Cecilia Axelssons 

gedigna avhandlingsarbete, att analysera hela kommunikationskedjan, utan fokus kommer här 

endast att avgränsas till det sista ledet i historieförmedlingsprocessen, nämligen mottagarna.  

 

1.5 Forskningshistorik 

När det gäller forskningsfältet museer och lärande, sammanställde Eva Insulander 2005 en 

forskningsöversikt på uppdrag av Statens museer för världskultur.4 Detta är en koncis översikt 

på 38 sidor. Insulander konstaterar att forskningen kring lärande på museer följer de stora 

dragen inom det pedagogiska fältet i övrigt. Utvecklingen har gått från Skinners5 behaviorism 

                                                 
4 Insulander, Eva, Museer och lärande – en forskningsöversikt, Göteborg: Statens museer för världskultur och 
DidaktikDesign 2005. 
5 Burrhus F. Skinner, 1904-1990, amerikansk utvecklingspsykolog som förespråkade behaviorismen. 
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och fokus på målstyrd beteendeförändring, till Piagets6 konstruktivism där individen utifrån 

mognadsnivå själv konstruerar kunskap, för att idag fokusera på Vygotskijs7 sociokulturella 

perspektiv där lärandet sker i mötet och kommunikationen med andra. På det internationella 

forskningsområdet lyfter Insulander upp USA, Kanada, Australien och Storbritannien i 

egenskap av länder som arbetar aktivt inom området. Vid Lesley College, Cambridge, 

Massachusetts, verkar professor Georg E. Hein som får anses vara en ledande auktoritet inom 

fältet museer och lärande. Professor Eilean Hooper-Greenhill vid University of Leicester, är 

likaledes hon ett tungt namn inom forskningsfältet.  

Museipedagogik utgör en tämligen anonym inriktning inom den pedagogiska 

forskningen. Hösten 2009 fick såväl begreppet som forskningsfältet en liten skjuts framåt med 

Berit Ljungs nyskrivna doktorsavhandling Museipedagogik och erfarande.8 Ljung vill ge 

museipedagoger ett manus, ”ett hjälpmedel för att skapa kommunikativa referensramar för sitt 

arbete – att språkliggöra museipedagogiken.”9 Ljung utgår från John Deweys progressiva 

lärandeteorier.10 Insulander slår fast att den nordiska forskningen släpar efter. Insulander 

räknar upp några nationella forskarmiljöer med museirelaterade ämnen – observera att de inte 

är specifikt inriktade på museer och lärande – som t.ex. i Umeå vid forskarutbildningen i 

museologi, Nordiska museets forskarskola, Tema Q i Linköping och ett samprojekt mellan 

Stockholms universitet, University of London och Umeå universitet, där man bl.a. studerar 

besökares meningsskapande i utställningar.11 Själv ingår Insulander i projektet 

DidaktikDesign vid Stockholms universitet som undersöker besökarens samspel med en 

museiutställning.12 Pedagogen Vaike Fors har, till skillnad från majoriteten forskningsprojekt, 

inriktat sig specifikt på ungdomars lärande, med Luleås Tekniska Hus som 

undersökningsmiljö.13 Fors jämför en konstruktivistisk lärandeteori med en sociokulturell, och 

anser att det senare är att föredra emedan meningsskapande och lärande sker i 

kommunikationen. I detta sammanhang talar Fors om ett ”space of negotiability”14, med 

vilket han menar att museiförmedlingen måste ge utrymme för tolkning och förhandling av 

                                                 
6 Jean Piaget, 1896-1980, schweizisk utvecklingspsykolog som förespråkade en konstruktivistisk kunskapssyn.  
7 Lev S. Vygotskij, 1896-1934, rysk utvecklingspsykolog som förespråkade en sociokulturell kunskapssyn. 
8 Berit Ljung, Museipedagogik och erfarande, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2009.  
9 Enligt Helene Lumholts artikel ”Samarbete gör museibesöket bättre”, i lärartidskiften Alfa, nr. 05/09, s. 15-16.  
10 John Dewey tas upp i teoriavsnittet, s. 18f. 
11 Insulander 2005 och PM "Hovedsynspunkter fra nyere forskning på formidling i kunstmuseer", 
Nasjonalmuseet i Norge och Eva Insulander. 
12 Eva Insulanders avhandling Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum, Institutionen för 
didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010, har jag tyvärr inte haft tillgång till under arbetets 
gång. 
13 Vaike Fors, The missing link in learning in science centres, Luleå: Luleå Tekniska universitet 2006. 
14 Fors 2006, s. 124ff.  
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innehåll och budskap. Om inte, blir eleverna passiva och meningsskapandet går förlorat. Vid 

Växjö universitet genomfördes i början av 2000-talet, två forskningsprojekt som undersökte 

högstadieelevers lärande på museer baserat på empiriska studier. Undersökningen utgick från 

Kalmar Läns pedagogiska satsning på upplevelsedagar, tidsresor och rollspel, med syftet att 

levandegöra historia. I studierna lade man även fokus på historiemedvetandet och hur det kan 

påverkas av upplevelsepedagogik. I sin avhandling från 2009, undersöker Cecilia Axelsson 

förmedling och meningsskapande på museer, med särskilt fokus på ”hur museiutställningar 

kan användas för att fördjupa kunskaper om demokrati, integration och jämställdhet i skolans 

undervisning och i folkbildningen”.15 Studien utgår från två utställningar som båda berör 

migrationshistoria vilket i mångt och mycket behandlar frågor om kulturmöten och demokrati. 

Axelsson bygger upp sin empiri kring historieförmedling uppfattad som en process med olika 

aktörer, d.v.s. de producerande museiföreträdarna, de förmedlande museipedagogerna och de 

mottagande eleverna och lärarna. Undersökningen av mottagargruppen, och då framför allt av 

eleverna, har hos Axelsson till viss del begränsats. Studien visar likväl på en tydlig diskrepans 

i mötet mellan skola och museum: vad museet har för intention att göra och vad museet de 

facto gör, skiljer sig i mångt och mycket mot skolans intentioner och verksamhet. Ett problem 

som inringas är bl.a. att eleverna inte ges tillräckligt utrymme för diskussion och deltagande 

under museibesök. Även Axelsson intresserar sig för frågor kring historiemedvetande i 

museimiljöer, i synnerhet för vilka förutsättningar museet har för att utveckla detsamma hos 

eleven. Hon menar att ”förhållandena i utställningens förmedling sätter ramar för hur 

historiemedvetandet utvecklas”.16 Axelsson betonar bl.a. perspektivering, distansering och 

problematisering i såväl produktion som förmedling för att kunna påverka och reformera ett 

historiemedvetande. Vid avsaknaden av desamma är risken snarare att stereotyper och gamla 

uppfattningar reproduceras. Axelsson definierar vidare historiemedvetande som en 

metakognitiv process som sker inom individen men vilken stimuleras av kommunikation med 

omvärlden. En av hennes slutsatser är att ”utvecklandet och fördjupandet av ett 

historiemedvetande torde alltså kräva en sociokognitiv inställning till lärande och kanske falla 

inom ramen för begreppet bildning snarare än utbildning”.17 Därmed har vi kommit in på 

nästa forskningsfält, nämligen historiedidaktiken och dess gäckande begrepp 

”historiemedvetande”. 

                                                 
15 Axelsson 2009, s. 11f. 
16 Axelsson 2009, s. 287. 
17 Axelsson 2009, s. 287. 
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Historiedidaktik är ett förhållandevis nytt forskningsfält som utvecklades i Västtyskland 

under 1970-talet med syftet att hantera den historia som Andra världskriget lämnat efter sig.18 

Två namn som kan nämnas i detta sammanhang är Anette Kuhn, som drivit den 

emancipatoriska historielinjen, och Jörn Rüsen, som fokuserat på historiens orienterande och 

identifierande karaktär samt dess betydelse för människan. Rüsen betonar även att det är i och 

med berättelser som människan kan ta till sig historien.19 1979 gav de nordtyska 

historiedidaktikerna ut en gemensam handbok och antologi, Handbuch der 

Geschichtsdidaktik.20 I Danmark författade Sven Sødring Jensen redan 1978 sin 

Historieundervisningsteori, vilken haft stort inflytande i nordisk didaktikutveckling. Ännu en 

dansk historiedidaktiker som bör nämnas är Bernard Eric Jensen, som jag återkommer till. I 

Norge kan nämnas Magne Angvik, som bl.a. var redaktör för det omfattande Youth and 

History-projektet, se nedan. Sirkka Ahonen har lett det historiedidaktiska fältet i Finland och 

har bl.a. varit redaktör för delar av en publicerad nordisk konferensserie, Historiedidaktik i 

Norden. 

För den som vill ha en lättillgänglig översikt för det svenska historiedidaktiska 

forskningsfältet, erbjuder Bengt Schüllerqvists sammanställning ett alternativ.21 I Sverige tar 

det historiedidaktiska forskningsfältet sina första trevande steg i början av 1980-talet. Främsta 

vapendragarna då var historieprofessorn i Lund, Birgitta Odén, som tillsammans med 

universitetslektorn i Göteborg, Göran Behre, började intressera sig för historiedisciplinens 

undervisningsaspekter, någonting som tidigare inte varit aktuellt.22 1982 tog Odén, i sällskap 

med Christer Karlegärd, som Klas-Göran Karlsson kallar ”historiedidaktikens obestridlige 

introduktör i Sverige”,23 initiativ till det första mötet i den nordiska konferensserien vilken 

publicerades mellan 1984 och 2004.24 Andra svenska historiedidaktiker som kan nämnas är 

Hans Albin Larsson och Peter Aronsson. Schüllerqvist identifierar tre utvecklingsfaser inom 

forskningsfältet i Sverige: 1980-1987 är intresset nyväckt och starkt på många håll, 1987-

1996 sker en tillbakagång, för att sedan åter få ett uppsving från 1997. Samma år gav Christer 

                                                 
18 Schüllerqvist, Bengt, Svensk historiedidaktisk forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet 2005, s. 57.  
19 Rüsen, Jörn, History: Narration Interpretation Orientation, New York and Oxford: Berghahn Books 2006. 
20 Klaus Bergmann et al (Hrsg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Düsseldorf: Pädagogischeer Verlag 
Schwann 1979.  
21 Schüllerqvist 2005. 
22 Behre, Göran, och Odén, Birgitta (red.), Historievetenskap och historiedidaktik, Lund: Liber förlag 1982. 
Undantaget är Christer Karlegärd som redan på 70-talet arbetade med historiedidaktiska frågor med lärare i 
Skåne. 
23 Karlsson Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson, Klas-Göran och 
Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktik, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur 2009, 
s. 37. 
24 Historiedidaktik i Norden 1-8. Uppgift hämtad från Schüllerqvist 2005, s. 15. 
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Karlegärd och Klas-Göran Karlsson ut sin antologi Historiedidaktik, den första i sitt slag i 

Sverige. 2004 kom en uppdaterad uppföljare, som trycktes i en andra upplaga 2008, denna 

gång under ledning av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander.25 Inom svensk historiedidaktik 

kan man vidare se en intresseförskjutning från undervisnings- och skolrelaterade frågor, till 

hur historia verkar ute i samhället. Forskningsdisciplinen har inbegripit studier om läromedel 

och styrdokument, till mer specifika begrepp som t.ex. det komplexa begreppet 

historiemedvetande. 

Begreppet introduceras internationellt av Karl-Ernst Jeismann 1979 i Handbuch.26 

Jeismanns arv består framför allt i hans syn på sambanden mellan tidsdimensionerna nutid, 

dåtid och framtid, vilket även ligger till grund för den klassiska definitionen av 

historiemedvetande som än idag dominerar forskningsfältet.27 Jörn Rüsen, nämnd ovan, är 

tongivande med sin teori om den narrativa historiens betydelse för individens utvecklande av 

ett historiemedvetande. Dansken Bernard Eric Jensen har vidareutvecklat Jeismanns teorier.28 

Jensen fokuserar bl.a. på begreppets sociokulturella aspekter och betonar vikten av att arbeta 

utifrån individens livsvärld.29 I mitten av 1990-talet genomfördes en stor europeisk 

undersökning gällande skolungdomars historiemedvetande, Youth and History, vilken är den 

största empiriska forskningsstudie som genomförts inom området.30 I studien deltog 32 000 

tonåringar i åldern 14-15, och 26 av 27 europeiska länder.31 Sture Långström genomförde en 

uppföljningsstudie av Youth and History-projektet, men han koncentrerar sig endast på 

svenska skolungdomars syn på historia och historieundervisning.32 I sin avhandling från 2001 

diskuterar Nanny Hartsmar barns och ungdomars tidsmedvetande i relation till deras 

historiemedvetande.33 KG Jan Gustafsons resultat från en longitudinell studie där han följde 

en klass under några år, visar på ett starkt samband mellan ett historiemedvetande och 

hemmiljöns historiekultur.34  

                                                 
25 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktik, 2:a uppl., 
Lund: Studentlitteratur 2009. 
26 Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewusstsein”, i Klaus Bergmann et al (Hrsg.), Handbuch der 
Geschichtsdidaktik, Band 1, Düsseldorf: Pädagogischeer Verlag Schwann 1979, s. 40-44. 
27 För Jeismanns definition av historiemedvetande, se teoriavsnittet, s. 11. 
28 Jensen, Bernard Eric, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Karlegärd, Christer 
och Karlsson, Klas-Göran (red.), Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur Lund, 2009. 
29 Jensen, Bernard Eric, Historie – livsverden og fag, København: Gyldendal 2003. 
30 Angvik & von Borries 1997. 
31 Angvik & von Borries 1997, volym A, s. 3. 
32 Långström 2001. 
33 Hartsmar Nanny, Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext, Malmö: Lärarhögskolan i 
Malmö, Institutionen för pedagogik 2001. 
34 KG Jan Gustafson, ”Att lyssna i skymningen. Kring en undersökning om historiemedvetande”, i 
Historiedidaktik i Norden 6, Køpenhavn: Danmarks Lærerhøjskole 1996, s. 203-237. 
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Begreppet ”historiemedvetande” dyker först upp i 1994 års läroplanstexter. Idag, sexton 

år senare, ser det ut som om den svenska historiedidaktiken – inom diverse 

undersökningsområden som läromedel, läroplaner, museer, o.s.v. – går mot en allt starkare 

uppslutning kring styrdokumentens så centrala begrepp historiemedvetande.  

 
Om jag skall drista mig till att placera in min undersökning någonstans i det 

historiedidaktiska forskningsfältet (vilket är ytterst tveksamt om det låter sig göras, men 

ponera så), kan man säga att det rör sig en praxisnära studie dels inom ett av Långströms 

områden, nämligen hur elever uttalar sig om mötet med museer i historieundervisningen, dels 

som en fördjupad undersökning av mottagargruppen som Axelsson inte hade möjlighet att 

genomföra. Liksom både Axelsson och Långström är jag intresserad av begreppet 

historiemedvetande i samband med dessa frågor.  

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

1.6.1 Om historiemedvetande, historiebruk och historiesyn 

Det teoretiska ramverk vilket ligger till grund för min definition av ”historiemedvetande”, 

lutar sig framför allt på historiedidaktikerna Karl-Ernst Jeismann, Bernard Eric Jensen, Jörn 

Rüsen och John Fines.  

Jeismann har formulerat fyra olika definitioner av begreppet historiemedvetande, av 

vilka jag valt att fokusera på den som kommit att bli klassisk inom historiedidaktisk 

forskning, nämligen: ”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkningen av det 

förflutna, förståelsen för nutiden och perspektiv på framtiden.”35 Jag förstår Jeismann som att 

han framför allt betonar tidsdimensionernas växelverkan samt den mänskliga påverkan av och 

vetskapen om densamma.  

Jensen har, liksom flertalet historiedidaktiker, påverkats av Jeismanns teorier. När det 

gäller historiebegreppets tidsaspekt, lutar sig Jensen även på Kosellecks för mänsklighetens 

grundläggande handlingsteori, i det att han förklarar hur dåtid, nutid och framtid samverkar 

genom ett erfarenhetsrum, såsom ”den närvarande dåtiden”, och en förväntanshorisont, som 

den ”åskådliggjorda framtiden”.36 Jensen närmar sig emellertid begreppet historiemedvetande 

                                                 
35 Ammert hänvisar till Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewusstsein”, i Klaus Bergmann et al (Hrsg.), 
Handbuch der Geschichtsdidaktik, Band 1, Düsseldorf: Pädagogischeer Verlag Schwann 1979, s. 42. Uppgiften 
är hämtad från Ammert, Niklas, ”Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för 
grundskolan”, i Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till 
historiedidaktik, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur 2009, s. 300, not 9. 
36 Jensen 2009, s. 62f. Se även Reinhart Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, 
Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press 1985. 
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utifrån fem kategorier, eller läroprocesser, vilka han menar ingår i människors 

historiemedvetande.37 De båda första kategorierna behandlar båda identitet såsom en spegling 

av ”den andre” och som sker i mötet med det främmande, 1. Historiemedvetande som 

identitet, och 2. Historiemedvetande som mötet med det annorlunda. Följande två kategorier, 

3. Historiemedvetande som sociokulturell läroprocess och 4. Historiemedvetande som värde- 

och principförklaring, betraktar Jensen som ”Historia magistra vitae”, en kännedom om och 

förståelse för vad som är bra och dåligt under bestämda natur- och kulturförhållanden, en 

normativ karaktär således. Med den sista kategorin 5, Historiemedvetande som berättelse, 

avser Jensen ”människors förmåga att kunna förstå och framställa sina egna och andras liv 

som konkreta och specifika förlopp i tid och rum.”38 Därmed kan man säga att Jensen lyfter 

det narrativa perspektivets existensorienterande karaktär.  

Ännu en viktig aspekt hos Jensen är hans betoning av individens livsvärld som en 

plattform för historieundervisningen. Jensen poängterar att stoffet måste ha en 

”livsvärldsrelevans”, med vilket han menar att historia i skolan måste ta hänsyn till den 

historia som brukas utanför skolan, d.v.s. till elevernas kunskaper i och erfarenheter från deras 

vardag. I följande citat klargör han vilken betydelse livsvärlden har för historiemedvetandet: 

 

Begrepet ’livsverden’ bruges til at beskrive den virkelighed, hvor mennesker føler sig hjemme, og 

som de er fortrolige med, og det udgør grunden til, at de i deres hverdagsliv kan tage den for givet. 

Dette sagforhold kan også beskrives på en anden måde: Meget i menneskens livsverden har 

karakter af ’tavs viden’ (tacit knowledge), dvs. en bevidsthedsform, de ofte ikke har tematiseret og 

italesat. Når jeg i det følgende karakteriserer historie som livsverden, betyder det, at historie også 

har karakter af en tavs og ikke-tematiseret bevidsthed/indsigt. På samme måde som mennesker kan 

være kompetente språgbrugere uden at kunne redegøre for de grammatiske regler, de følger, kan 

mennesker være kompetente historiebrugare, uden at de kan gøre rede for deres 

historiebevidstheds kendetegn og funktionsmåder.39 

 

Citatet ovan anser jag vara av yttersta vikt vid teoribildande om och undersökning av elevers 

historiemedvetande i det att det visar på begreppets komplexitet. Hur låter sig en s.k. tyst 

kunskap mätas eller ens undersökas? Jensen poängterar att alla människor äger ett 

historiemedvetande, åtminstone i form av en tyst kunskap, vilken består i en praktisk färdighet 

                                                 
37 Se Jensen 2009, s. 74ff; Jensen 2003.  
38 Jensen 2009, s. 78. 
39 Jensen 2003, s. 9. 
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i att koppla en dåtidstolkning, samtidsförståelse och framtidsförväntning utan en medveten 

insikt i hur eller varför kopplingarna görs.40  

När det gäller teorier kring den narrativa historieundervisningen, har jag valt att lyfta 

fram den tyska historiedidaktikern Jörn Rüsen samt den brittiske historiedidaktikern John 

Fines. Valet härtill är motiverat av min tro på att det är genom att lyssna till och skapa 

berättelser kring händelser och enskilda individer, som eleven kan känna beröringspunkter 

med den egna personen i dess specifika vardag, och som eleven vidare kan relatera 

mikrohistorien till makrohistorien. Eleven kan på så sätt, menar jag, känna igen sig i t.ex. 

känsla, tanke eller handling på ett subjektivt plan, vilket torde underlätta bearbetandet och 

utvecklandet av det egna historiemedvetandet (jfr Jensens teorier kring den tysta kunskapen 

och livsvärlden). Den narrativa historiens ursprung i modern mening, påträffas i 1980-talets 

nordvästra Europa och kan, enligt Hermansson Adler, förklaras som en ”reaktion mot ett 

dominerande analytiskt arbetssätt”.41 Gemensamt för Rüsen och Fines definition av den 

narrativa historian, är att eleven upplever en historisk och meningsfull rekonstruktion, att 

berättelsen förmedlar en historisk sanning och är av en kronologisk natur. Skillnaderna gäller 

inom fem områden. För Rüsen är det eleven som äger historian, som är huvudaktör, hos Fines 

är det läraren. Målet hos Rüsen är att utveckla elevernas historiemedvetande, hos Fines att 

skapa en motiverande upplevelse i klassrummet. Effekten enligt Rüsen är en existentiell 

trygghet, men hos Fines en lust hos eleven till aktivitet. Medan Rüsen fokuserar på eleven 

som samhällsmedborgare, fokuserar Fines på eleven som människa. Slutligen betonar Rüsen 

det kritiska tänkandet och Fines berättartekniken.42 Min personliga definition hamnar 

någonstans mellan Rüsen och Fines, beroende på vilket behovet och målet är för stunden. Jag 

menar att det finns en poäng med att låta såväl elev som lärare står i centrum. I det första 

fallet får eleven träna på att utveckla sitt historiemedvetande genom det aktiva skapandet och 

formulerandet av ett kunskapsstoff. I det senare fallet får eleven dels träna på att passivt 

reflektera och sortera den givna informationen, dels stimuleras till lust att själv vilja skapa.43  

                                                 
40 Jensen 2003, s. 358. 
41 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, 2:a uppl., Stockholm: Liber 2009, s. 115. 
42. Rüsen 2006; Rüsen, Jörn, ”Functions of Historical Narration – Proposals for a strategy of Legitimating 
History in Schools”, i Historiedidaktik i Norden 3, Nordisk historiekonferens om historiedidaktik, Bergen 1987, 
s. 19-40; Fines, John, ”Historical Narrative and the classroom”, i Historiedidaktik i Norden 3, Nordisk 
historiekonferens om historiedidaktik, Bergen 1987, s. 106-115. Se även Karlegärd, Christer, ”Den historiska 
berättelsen” i Karlegärd, Christer och Karlsson, Klas-Göran (red.), Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur 
2009, s. 140-162, och för en lättöverskådlig sammanställning Hermansson Adler 2009, s. 117ff.  
43 Apropå ett passivt givet och ett aktivt skapat kunskapsstoff, samt den, i Foucaults anda, assymetriska 
maktrelation vilken finns i varje undervisningssituation, se Jenner, Håkan, Motivation och motivationsarbete i 
skola och behandlig, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling och Liber 2004. 
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Som jag ser det, kompletterar Rüsens och Fines teorier varandra. Viktigt är emellertid att alla 

inblandade parter inför varje specifik situation är på det klara med vad det är som gäller.  

När vi kommer in på teorier om historiesyn och historiebruk, talar Peter Aronsson om 

fyra kulturhistoriska grundtroper, vilka jag använder som analytisk modell för att kartlägga 

elevernas historiesyn vilket i sin tur avslöjar historiebruk och till viss del historiemedvetande. 

Dessa troper är: 1. Historien upprepar sig inte – förr helt annat än nu, 2. Framsteget – från 

mörker stiga vi mot ljuset, 3. Guldåldern och 4. Intet nytt sker under solen.44 Den första 

tropen skiljer distinkt på dåtid och nutid, vilka här behandlas som två separata tidsrum och där 

inget förändringsförlopp finns. Den andra tropen handlar om ett kontinuerligt 

förändringsförlopp där nutiden utvecklats positivt från en lägre värderad dåtid. Darwins 

evolutionsteori är ett smakprov på denna trop. Trop nummer tre är vi alla bekanta med, inte 

minst i och med den klassiska frasen ”det var bättre förr”. Här handlar det likaledes om ett 

kontinuerligt förändringsförlopp men till det sämre. Redan under antiken hade många 

puritanska romare denna syn, inte minst den stoiske filosofen Seneca d.ä. som jämt och 

ständigt jämrade sig över mores deficientes, sedernas förfall. I den fjärde och sista tropen 

finns i likhet med första tropen, inget förändringsförlopp. Men till skillnad från trop 1 som 

betonar skillnader, lyfter den sista tropen fram likheter på det att tiden aldrig lämnat ett och 

samma historiska rum.  

När det gäller historiebruk, diskuterar Aronsson Friedrich Nietzsches typologi, vilken 

jag bedömer innehåller några aktuella aspekter för föreliggande undersökning. Nietzsche 

menade att ”historia kan och bör brukas aktivistiskt som monumental förebild, skapare av 

kritisk indignation och som kraft bakom det ömsinta, individuella vårdandet av det personligt 

betydelsefulla, ett antikvariskt förhållningssätt”.45 Det första bruket, det monumentala, är att 

uppfatta som förebildlig emedan hjältar och föredömen fungerar som stimuli för stordåd (i 

vilket fall den narrativa berättelsen blir intressant). I det andra bruket, det kritiska, stimulerar 

indignation över missförhållanden oss till upprättelse (jfr samhällsvetenskapens 

emanciperande historiebruk). Båda dessa bruk anser Nietzsche vara positiva då de manar oss 

till handling i historiens förtecken. Det sista, antikvariska bruket, berör omvårdnad av och 

uppskattning för det unika i historien samt etablerandet av en personlig relation till detsamma. 

Detta leder i sin tur till ”individualisering, identitetsbildning och integrering av värden”, vilket 

                                                 
44 Teorin kring de fyra olika historiekulturella grundtroperna, är här hämtade från Aronsson, Peter, Historiebruk 
– att använda det förflutna, Studentlitteratur: Lund 2009, s. 77ff. 
45 Aronsson 2009, s. 64. 
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således handlar om ett existentiellt och normativt bruk.46 Nietzsches antikvariska bruk blir 

särkskilt intressant vid beaktandet av den på senare tid så populära historiska upplevelsen och 

hur det kan skapa en insikt i och/eller relation till historien. 

  

Bernard Eric Jensen skriver att en historiedidaktiker inte ”får tillåta sig att säga: Jag tänker ta 

min utgångspunkt i begreppet historiemedvetande på samma sätt som andra 

historiedidaktiker. Vill man utgå från detta begrepp, måste man kartlägga och begrunda sitt 

val av didaktisk ståndpunkt […].”47 Anledningen härtill är framför allt den vetenskapliga 

diskrepans som råder beträffande definition och teori kring begreppet historiemedvetande. 

Författaren av detta examensarbete kan visserligen knappast kalla sig för historiedidaktiker, 

men då föreliggande undersökning rör sig inom forskningsfältet, skall jag således, utifrån 

hittills genomgångna teoretiker och manad av Jensens uppmaning ovan, söka mig på att 

formulera en egen definition tillika tolkning av begreppet och fenomenet historiemedvetande. 

Jag har valt att dela upp begreppet i fyra olika s.k. medvetandeformer vilka tillsammans får 

utgöra helheten, d.v.s. vad jag kallar historiemedvetande. Dessa fyra former lyder som följer: 

 

• Tidsmedvetande, d.v.s. att vara medveten om att historia är dåtid, nutid och framtid 

samt att dessa tidsdimensioner samverkar med varandra.  

• Medvetande om människan som en historisk och sociokulturell varelse, d.v.s. insikten 

om människan som historieskapad och historieskapande, om att världen påverkar 

människan och vice versa. 

• Identitetsmedvetande, d.v.s. förmågan att reflektera kring sin identitet och plats i 

historien i mötet med det främmande. 

• Narrativ medvetenhet, d.v.s. förmågan att kunna beskriva och till viss del förklara de 

ovan uppräknade begreppen med egna ord och tankar. 

 

1.6.2 Om undervisning och lärande 

Museiforskaren Geroge E. Hein menar att varje förmedlingssituation, såväl 

undervisningsform som miljö, bör ha en utarbetad teori om lärande (educational theory) 

vilken i sin tur bör bestå av tre komponenter: en teoretisk teori om kunskap (theory of 

                                                 
46 Aronsson, Peter, ”Kunskap och handling”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Centrum Konsten att 
lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, 
för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, 61f; Aronsson 2009, s. 64ff. 
47 Jensen 2009, s. 58. 
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knowledge), en teoretisk teori om lärande (theory of learning) samt en praktisk teori om 

undervisning (theory of teaching).48 Nedan presenteras Heins fyrfältare som summerar hur de 

olika kunskaps- och lärandeteorierna samspelar med varandra samt vilka 

undervisningspraktiker som uppstår beroende på valda utgångspunkter. 

 

Källa: Hein 1998, s. 25, fig. 2.4. 

 

Teorin om kunskap delar Hein in i två fält: 1. kunskap existerar utanför och oberoende av den 

lärande, och 2. kunskap skapas personligt eller socialt av den lärande. Hein delar vidare in 

teorin om lärande i två fält: 1. ett passivt lärande som läggs till stegvis, samt 2. ett aktivt 

lärande där den lärande själv skapar kunskap. Utifrån dessa fyra fält, identifierar Hein fyra 

teorier om undervisning, m.a.o. undervisningspraktiker i museimiljöer, vilka uppstår beroende 

på vilken fältkombination som görs. Vid en kombination av kunskapsteori alt. 1 och 

lärandeteori alt. 2, skapas den pedagogiska modell Hein kallar Discovery. Utställningar med 

denna pedagogiska modell, möjliggör egna upptäckter för besökaren och aktiverar densamme 

till att söka kunskap på egen hand, vilka sedan kan prövas mot museets ”sanning”. En 

kombination av kunskapsteori alt. 1 och lärandeteori alt. 1, resulterar i modellen Didactic. 

Expository, vars utställningar genomsyras av struktur och organisering, där den skriftliga 

informationen styr innehåll och uppsatta lärandemål vilket medför en förutbestämd 

                                                 
48 Hein, George E., Learning in the museum, London and New York: Routledge 1998, s. 14-40.  
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tolkningsram. Kombinationen kunskapsteori alt. 2 och lärandeteori 1, ger modellen Stimulus-

Response. Även här råder struktur med vägledande och lotsande textning, men till skillnad 

från den förra modellen används behaviorismens förstärkande element, där besökaren 

stimuleras till fortsatt aktivitet genom belöning av rätt svar. Den sista kombinationen är 

kunskapsteori alt. 2 och lärandeteori alt. 2, vilket ger modellen Constructivism. Här står 

besökaren helt i fokus emedan utställningen inte har någon direkt struktur eller vägledning, 

inga förutbestämda kunskapsmål eller tolkningsramar. Denna pedagogiska modell skulle jag 

vilja påstå karakteriseras av Jensens begrepp ”livsvärld”, vilket presenterades ovan. 

Ett lärande eller ”kunskapande” hos eleven, kan emellertid bestå i en rad utgångspunkter 

och ta sig olika uttryck. Den amerikanske psykologiprofessorn Howard Gardner har utarbetat 

en typologi för s.k. multiple intelligences, vilka är av betydelse för hur det lärande subjektet, 

d.v.s. eleven översatt till en skolkontext, tar till sig, bryter ner och skapar kunskap.49 Gardners 

åtta intelligenser är: social (interpersonell), intrapersonell, kroppslig-kinestetisk, visuell-

rumslig, naturalistisk, logisk-matematisk, musikalisk och språklig. Enligt Gardner har alla 

människor en komplett uppsättning av dessa intelligenser, men med en uttalad fallenhet för en 

specifik. Gardner är emellertid försiktig med att dra några pedagogiska slutsatser utifrån sin 

teori, han talar hellre om att lärare med fördel skall erbjuda eleverna olika didaktiska ingångar 

till ett undervisningsområde. Gardner menade således att en lärare måste reflektera över dessa 

olika intelligenser och ingångar vid planering och genomförande av sin undervisning på det 

att samtliga intelligenser, och således elever, skall kunna aktiveras i verksamheten. Syftet med 

att på detta sätt skapa en skola för alla intelligenser, vill jag hävda ligger i linje med 

styrdokumentens devis ”en skola för alla”.50  

När det gäller teorier om lärande, har den ryske pedagogen och psykologen Lev S. 

Vygotskijs forskning kring språkets betydelse för tänkandet och därmed även för 

lärandeprocessen, haft stor betydelse i det svenska skolväsendet sedan slutet av 1980-talet.51 

Vygotskij arbetade utifrån ett sociokulturellt perspektiv där kommunikationen med och om 

omgivningen är förutsättningen för ett lärande. Det sociala samspelet, med språket i centrum, 

                                                 
49 Gardner, Howard, De sju intelligenserna, 2:a uppl. Jönköping: Brain Books 1996; Lindström, Lars, ”Gardner 
om hur vi tänker” i Anna Forsell (red.), Boken om pedagogerna, Stockholm: Liber 2008, s. 212-235. Se även 
Gardner, Howard, Intelligenserna i nya perspektiv, Jönköping: Brain Books 2001.   
50 Om devisen sedan de facto tolkas eller bör tolkas som ”en skola för alla” eller ”en skola för alla”, är en annan 
intressant diskussion som tyvärr inte får plats inom ramarna för detta lilla arbete, men vilken likväl tåls att 
reflektera över.  
51 Vygotskij, S. Lev, Thought and Language, i reviderad översättning av Alex Kozulin, Cambridge, 
Massachusetts and London: The MIT Press 1988; Hermansson Adler 2009, s. 35f. och Säljö, Roger, ”L. S. 
Vygotskij – forskare, pedagog och visionär”, i Anna Forsell (red.), Boken om pedagogerna, 5:e uppl., 
Stockholm: Liber 2008, s. 108-132. 
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utgör således själva kärnan i Vygotskijs lärandeteori. Eftersom det enligt denna teori är 

genom språket som erfarenheter och kunskaper överförs till det lärande subjektet, i likhet med 

Gardners språkliga intelligens, blir lärarens vägledande och stimulerande insats central för 

elevens kunskapsutveckling. Dialogen i klassrummet är väsentlig för att aktivera eleven. 

I likhet med Vygotskij, betonade den amerikanske reformpedagogen John Dewey 

kommunikationens roll i lärandet.52 Kommunikationen utgör demokratins grundval. Även här 

får läraren en central roll i egenskap av garant för diskussion och dialog, m.a.o. bearbetning 

av det erfarna vilket stimulerar den tankemässiga utvecklingen hos eleven. Den demokratiska 

aspekten förlägger Dewey till det deliberativa samtalet som genomsyras av tolerans och 

perspektivering vilket leder till nya kunskaper. En annan sida av Deweys pedagogiska teorier 

är det välkända uttrycket ”learning by doing”. När skolan blev institutionaliserad och därmed 

separerad från vardagen och det fysiska livet, uppstod, menar Dewey, ett 

”representationsproblem”, vilket innebar att det som skall läras ut/in inte är fysiskt närvarande 

och ett barn behöver fysiska representationer och rörelser. Erfarenhet och känslor är 

utgångspunkter för Deweys verksamhets- och aktivitetsbegrepp. Dewey representerar 

utbildningsfilosofin progressivism där elevens behov och intressen står i centrum, där 

elevaktiva arbetssätt, samarbete och social fostran är centrala och där eleven ses som 

”kunskapare” med den egna livsvärlden som kunskapsbakgrund.53 Progressivismen betonar 

särskilt den didaktiska Hur-frågan där även frågan om att skapa stimulerande lärandemiljöer 

är centralt.  

 

1.7 Metod och material 

I ämnesplanen för historia, under ”Ämnets syfte”, ”Mål att sträva mot” och ”Ämnets karaktär 

och uppbyggnad”, nämns följande begrepp: historiemedvetande, tidsdimensioner, 

långtidsperspektiv, ”fördjupad förståelse för skeenden och företeelser över tiden och i 

rummet”, historiskt sinne, det kulturhistoriska arvet, samt olika slags presentationstekniker.54 

Till detta kommer läroplanens betoning på att all undervisning i skolan skall präglas av ett 

                                                 
52 Dewey, John, Demokrati och utbildning, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 1999; Sundgren, Gunnar, ”John 
Dewey – reformpedagog för vår tid?”, i Anna Forsell (red.), Boken om pedagogerna, 5:e uppl., Stockholm: Liber 
2008, s. 78-106, Hermansson Adler 2009, s. 29-32. 
53 Englund, Tomas, ”Undervisning som meningsbjudande”, i Uljens, Michael (red.), Didaktik, Lund: 
Studentlitteratur 2009, s. 134. 
54 Skolverkets hemsida, kursplan för Historia A på gymnasiet, 2009-10-22: 
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia.  
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historiskt perspektiv.55 Dessa begrepp utgör arbetets utgångspunkter och styr undersökningens 

struktur och metod, som i sin tur följer två parallella spår: 

 

1.7.1 Val av plats – didaktiska frågan Hur? 

Att välja en visning i en museiutställning, innebär att använda olika slags 

presentationstekniker, vilket styrdokumenten påtalar. Museiutställningen i sig är ett 

visningsbart magasin med karaktären av en konstutställning: antika skulpturer och föremål 

presenteras i en f.d. lagerlokal förlagt i industriområdet Gastelyckan, i utkanten av Lund. 

Magasinet tillhör Lunds universitets historiska museum (LUHM).56 Det finns ingen 

vägledning eller information i form av skyltar eller texter, föremålen får tala per se. Val av 

museiutställning kan vara ett risktagande i sig för undersökningen i den bemärkelsen att den 

kan vara för svår att förstå för eleverna, men då den är nyproducerad och ”oprövad” har den 

likväl använts. Eftersom eleverna sedan tidigare är bekanta med friluftsmuseet Kulturen57 i 

Lund, kommer detta museum att fungerar som en jämförande motpol när eleverna diskuterar 

Gaselyckans utställningsmiljö. En sådan jämförelse av två olika museimiljöer motiveras dels 

av att de är varandras motsatser, dels av att eleverna själva reflekterar över skillnaderna. 

Mitt antagande och min teori, baserad på erfarenhet och iakttagelser som museipedagog, 

är att museet som komplement till klassrumsundervisning kan stimulera ett intresse och 

nyfikenhet för ämnet självt, och eventuellt kan man tänka sig att museimiljön gynnar elevens 

utvecklande av ett historiemedvetande. I de kulturpolitiska målen påtalar man vikten av 

samarbete mellan skola och kulturinstitutioner, som t.ex. museer.58 Hur uttalar sig eleverna 

om museet som lärandemiljö, vad tycker de och varför?  

 

1.7.2 Val av stoff – didaktiska frågorna Vad? och Varför? 

Valet att arbeta med samtliga historiska epoker parallellt, motsvarar styrdokumentens 

betoning av tidsdimensioner, långtidsperspektiv, det kulturhistoriska arvet, ”fördjupad 

                                                 
55 Lpf 94, s. 6, under Kunskaper och lärande. 
56 Från 2007 har LUHM arbetat med projektet Kulturarvsbanken (för info. se hemsida http://www.luhm.lu.se). 
Museet har ett regionalt ansvar för arkeologiska fynd, kyrklig konst och mynt från Skåne. I magasinet på 
Gastelyckan förvaras ca 10 miljoner föremål. Museet strävar efter att vi skall bruka vårt kulturarv varför 
projektet tillgängliggör magasinets föremål för allmänhet och skolor. Här finns bl.a. arkiv och bibliotek i direkt 
anslutning till föremålen. Den besökta antikutställningen är en del av detta öppna magasin och tillkom 2009 då 
Lunds universitets f.d. Antikmuseum upplöstes. Samlingen hyser några originalskulpturer och porträttbyster i 
brons och marmor, men utgörs f.ö. av gipsavgjutningar vilka införskaffades mellan åren 1860 och 1950. Till 
samlingen hör även antika keramik- och glasföremål (samt mynt vilka visas i museets centralt belägna 
huvudbyggnad i ytterligare en antikutställning, Under Nikes vingar).  
57 Kulturen i Lund är ett regionalt, kulturhistoriskt friluftsmuseum som grundades 1892 av Georg Karlin, samtida 
med Arthur Hazelius och dennes grundande av Skansen 1891. 
58 SOU 1995:84, Kulturpolitik, proposition 1996/97:3 samt Kulturutskottets betänkande 1996/97 KrU1.  
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förståelse för skeenden och företeelser över tiden och i rummet” och historiskt sinne. Denna 

urvalsprocess ligger således till grund för visningsupplägget, vilket i korthet presenteras här.59 

Jag använder antiken (kulturhistoriskt arv) som en plattform, varifrån jag tillsammans med 

eleverna drar paralleller och gör kopplingar till andra historiska epoker fram till idag, med 

syftet att synliggöra mönster genom historien samt för att tillgängliggöra ett 

långtidsperspektiv och således ett historisk sinne. I visningen utgår jag från nuet (genealogiskt 

undervisningsperspektiv)60 samtidigt som jag brukar en kronologisk undervisning (genetiskt 

perspektiv)61 för att ge struktur.62 Jag arbetar med eleverna utifrån tre huvudteman under 

museibesöket: demokrati, jämställdhet och etnicitet, vilket ligger i linje med skolans 

demokratiska värdegrund. Vidare utmanas elevernas förmåga (och vana) att parallellt arbeta 

med historiska aspekter och epoker över tidsgränserna (tidsdimensioner), vilket 

styrdokumenten talar för. Förmedlingskaraktären är en blandning av traditionell 

(perennialistisk/essentialistisk) och integrativ (progressiv) undervisningsmodell.63 Fungerar 

detta arbetssätt, hur mottagliga är eleverna för metoden?  

 
1.7.3 Genomförande och insamling av empiriskt material 

Det empiriska materialet utgörs av enkäter och intervjuer med två gymnasieklasser i åk 1 på 

det Samhällsvetenskapliga programmet, av deras möte med och yttranden om den utvalda 

museiutställningen såsom undervisnings- och lärandemiljö. Till intervjuerna skedde urvalet på 

tre olika sätt. I klass 1, intervju 1, anmälde eleverna sig frivilligt, medan eleverna till intervjun 

i klass 2 plockades ut från klasslistan av mig, i samråd med klassens historielärare. Eleven i 

intervju 2, klass 1, visade sig ha problem med att svara skriftligt i enkäten, och tackade ja till 

erbjudandet om en intervju i stället. Genomförandet av undersökningen delades upp i två steg. 

Det första steget bestod av ett museibesök, där eleverna fick delta i en visning i enlighet med 

redovisningen ovan. I ett nästa steg fick eleverna i öppna enkätfrågor utvärdera besöket. 

Totalt deltog 47 elever i studien, varav fem i intervjuer med samma frågor men där utrymme 

gavs för vidare diskussioner. Enkätfrågorna som eleverna fick svara på var nio till antalet:  

 

 

                                                 
59 För ytterligare information om visningsinnehåll, se bilaga s. 63-68. 
60 Eliasson Per, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?”, i Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf (red.), 
Historien är nu. En introduktion till historiedidaktik, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur 2009, s. 321ff. 
61 Eliasson 2009, s. 319ff. 
62 När Eliasson (2009, s. 309) talar om att operationalisera begreppet historiemedvetande, säger han att kärnan 
utgörs av ”den dubbla historiska tankeoperationen, som handlar om att förena ett framåtsyftande genetiskt 
perspektiv med ett tillbakasyftande genealogiskt”. 
63 För olika utbildningsfilosofier, se Englund 2009, s. 133ff. 
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1. Vad betyder historia för Dig? 

2. Om Du jämför historieundervisning i klassrummet, med historieundervisning på 

museer, vilka skillnader och/eller likheter, positivt och negativt, anser Du att det finns? 

Förklara vad Du tycker och varför. 

3. Vad handlade visningen om?  

4. Hur uppfattade Du visningens innehåll? Kändes det aktuellt? 

5. Hur uppfattade Du utställningslokalen och föremålen? 

6. Hur uppfattade Du sättet att förmedla kunskap i museet? 

7. En viktig historisk händelse vi tog upp under visningen var demokratins införande i 

Athen på 400-talet f.Kr. Hur vill Du analysera, d.v.s. beskriva och förklara, denna 

händelse och dess betydelse? 

8. Vad var det viktigaste Du var med om i samband med museibesöket? 

9. Hur beskriver Du besöket – som nytta, som nöje eller annat? 

 

1.7.4 Disposition:  

Redovisning av material, analysmodell och slutsatser 

Uppsatsen är indelad i fyra övergripande områden. I den första delen presenteras uppsatsens 

utgångspunkter och teoretiska ramverk. Den andra delen redovisar resultaten, d.v.s. det 

empiriska materialet i sin ensamhet. I den tredje delen presenteras analysen, där empirin 

tolkas mot bakgrund av det inledande teoriavsnittet. Analysen är, i likhet med 

resultatredovisningen, indelad i fyra analytiska fack: Att beskriva historia, Att möta historia, 

Att erfara historia och Att värdera historia. I slutdiskussionen, vilken svarar för uppsatsens 

fjärde och sista del, kommer analysen att användas för att svara på uppsatsens 

frågeställningar. Elevernas historiemedvetande kommer att prövas genom en kvalitativ 

undersökningsmetod där min definition av historiemedvetande, tidigare presenterad i 

teoriavsnittet, fungerar som analytiskt verktyg. Det skall dock tilläggas att en sådan metod 

inte kan säga någonting om kvaliteten i elevernas historiemedvetande. Faran och 

balansgången med att undersöka historiemedvetande i praxis, är att man hamnar nära 

psykologins domäner och där har sällan historiker tillräcklig kompetens.  
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Del 2: RESULTATREDOVISNING 

I det här avsnittet kommer resultaten från det empiriska materialet, d.v.s. enkäterna och 

elevintervjuerna, att redovisas. Totalt har 47 elever deltagit i undersökningen, varav fem i 

intervjuer. I klass 1 svarade 24 elever på enkäten och tre elever intervjuades. I klass 2 svarade 

18 elever på enkäten och två elever intervjuades. Resultaten kommer att presenteras i fyra s.k. 

analytiska fack: 1. Att beskriva historia, 2. Att möta historia, 3. Att erfara historia samt 4. Att 

värdera historia. De resultat som presenteras inom varje fack kommer senare i analysen att 

tolkas mot bakgrund av uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

2.1 Att beskriva historia 

Under denna rubrik har de elevsvar samlats vilka berör elevernas resonemang kring 

tidsdimensioner och historiebruk och som eventuellt säger någonting om deras historiesyn. I 

synnerhet enkätfråga 1 ligger till grund för detta fack.64  

 

Historia som dåtid 

Drygt hälften av eleverna i klass 1, 14 elever av 26, kopplar historia till dåtid. Motsvarande 

siffra i klass 2 är sju elever av totalt 18. Nedan ges några utdrag från elevernas svar, det sista 

citatet är från en av intervjuerna. 

 

”Historia för mig är det som har hänt, det som vi inte varit med om men också närliggande 

händelser.”65 

 

”Det betyder lära om hur det var förr i tiden och hur vi har utvecklats.”66 

 

”Det betyder för mig viktiga händelser som har hänt, typ Andra världskriget.”67 

 

”Vad som har hänt överallt. Det dåtida.”68 

 

E1: ”Typ förr i tiden.” 

E2: ”Sånt som har hänt innan.” 

                                                 
64 För samanställning av enkätfrågorna, se s. 21.  
65 Klass 1, informant 1, enkätfråga 1. 
66 Klass 1, informant 1, enkätfråga 1. 
67 Klass 1, informant 12, enkätfråga 1. 
68 Klass 1, informant 15, enkätfråga 1. 
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E1: ”…jag tänker fortfarande 1900-tal, så historia är t.o.m. 1800-tal för mig. I så fall bara första 

halvan av 1900-talet, med världskrigen. […] När man säger 1800-talet så känns det jätte länge 

sedan, men om man säger 1900-talet så är det så nära kopplat till nu, typ bara 20 år sedan.”  

E2: ”Och sen historia, då tänker jag mer krig och så som har hänt. Och sådana grejor.” 

E1: ”Ja, det tänker jag också. Franska revolutionen och sånt, stora händelser.” 

I: ”Är det någon skillnad på historia i skolan och utanför skolan? […] Skiljer ni på det?” 

E2: ”Det känns väl som att historia i skolan är mer långt tillbaka i tiden, medan historia utanför 

skolan är närmare, 1900-talet mer. Lite mer nutid.” 

E1: ”Och det berör oss typ mer. Det man lär sig i skolan är typ sånt som man bara måste veta. Det 

är sånt som alla måste kunna, typ allmänbildning.”69 

 

Historia som dåtid och nutid 

Sju elever av 24 i klass 1 och sju av 18 elever i klass 2, beskriver historia som dåtid och nutid. 

Nedan ges två exempel från enkätsvaren, samt ett från en intervju. 

 

”Att lära sig hur folk tänkte på den tiden ur ett historiskt och nutida perspektiv. Se hur våra 

värderingar och i vissa fall morden ändrat sig. Att man kan lära sig av misstagen folk gjorde för 

länge sedan.”70 

 

”Historia betyder mycket för mig, de olika historiska aspekterna vi haft och historia har mycket att 

göra med uppfattningar som vi använder idag. Historia ger oss fördjupade kunskaper om det som 

hänt förr – men även idag.”71 

 

E1: Bakgrund till nutiden, främst. Det är den anledningen jag ser till att man ska ha historia, för att 

förstå varför det ser ut som det gör idag men inte egentligen för att veta vad som hände då. Inte för 

mig i alla fall. Jag får inte ut någonting av att veta hur folk hade det. 

I: Utan det är just för att veta varför det hände? 

E1: Precis, relationen mellan länder och sånt. 

I: Då använder du historiekunskaper för och i idag? 

E1: Precis. 

I: Och du då? 

E2: Samma, det är en del av allmänbildningen, för att man ska förstå hur samhället är idag. 

I: Bra, ok. Om jag säger skolämnet historia, hur kopplar ni då? Gör ni samma koppling eller är det 

någon skillnad? 

E2: Då tänker jag på min stora historiebok. 

E1: Mycket text, maffigt mycket text.72 

                                                 
69 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 1. 
70 Klass 1, informant 5, enkätfråga 1. 
71 Klass 1, informant 20, enkätfråga 1. 
72 Klass 2, intervju, enkätfråga 1. 
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Historia som dåtid, nutid och framtid 

En elev i klass 2 och två i klass 1, beskriver historia som dåtid, nutid och framtid, d.v.s. tre 

elever av totalt 42. De två första citaten är från enkätsvaren, det tredje från en intervju. 

 

”Det är den tiden som har varit som aldrig kommer att komma tillbaka samt en massa olika 

tidsepoker. Historia är någonting som hänt i både positivt och negativt. Det som är positivt kan vi 

använda oss av, det som varit negativt kan vi förhindra till framtiden.”73 

 

”Historia för mig är att förstå varför världen ser ut som den gör idag, varför olika delar av världen 

har större problem än andra och vilka olika konflikter som uppstått och lösts på olika sätt. Men 

historia för mig handlar också om det som sker idag, varför det sker och vad vi ska göra åt det. 

Framtiden är också historia på ett sätt. […] Varför vissa politiker agerar som de gör och varför 

olika konflikter uppstår. Att rabbla årtal är inte historia för mig.”74.  
 

E: Andra världskriget. Jag vet inte, det är nog bara för att jag är så intresserad av det, så jag 

kopplar alltid historia till Andra världskriget. 

I: Mmm. Om jag då säger skolämnet historia, hur kopplar du då? 

E: Historiebok. 

I: Okej, och om du är på väg till en historielektion, vad tänker du då? 

E: ’Skitkul’, faktiskt. Historia är nog det ämne jag brinner för. 

I: Varför är det kul? 

E: För att jag tycker det är kul att se tillbaka på det som har varit. 

I: Så då är det dåtid du tänker, du tänker förr? 

E: Ja, jag tänker dåtid. Men sen så, historia är ju inte bara dåtid. Det som kan komma senare, 

framtiden, och hur man kan påverka det o.s.v. 

I: Och när påverkar du det? 

E: Alltså, det som vi gör idag.75  

 

Historiebruk och historiesyn 

Att historia är någonting man kan ta lärdom av i nutid och inför framtiden, förekommer 

ganska ofta i elevernas svar. Citat som innehåller uttrycket lära sig av eller dylikt, kan 

placeras här. En elev uttrycker vikten av att förstå, minnas och hedra tidigare generation, 

däribland sina egna släktingar: 

 

                                                 
73 Klass 1, informant 3, enkätfråga 1. 
74 Klass 2, informant 5, enkätfråga 1. 
75 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 1. 
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”Speciellt intresserar jag mig för saker som jag på något sätt är kopplad till. Som t.ex. Andra 

världskriget där jag vet att min morfar var med i själva kriget. Sveriges/världens historia har ändå 

påverkat oss, på olika sätt, men ändå påverkat oss. Det är nästan vår skyldighet att veta och förstå 

vad som hänt förr. Många miste sina liv i krig p.g.a. olika anledningar. Det ska inte glömmas bort. 

För dem var det verklighet och det är nästan som om vi hedrar dessa människor genom att föra 

historien vidare.”76 

 

Några elever beskriver historia som ett allmänmänskligt, universellt fenomen:  

 

”Historia är allt som har hänt på jorden fram till nu. Det finns olika saker i historian som har betytt 

mer än andra. Som har spelat en stor roll för hur samhället ser ut idag och hur människorna är 

idag. T.ex. krig och olika konflikter. Om de inte hade hänt för en massa år sedan så hade kanske 

inte något folk bott där de gör idag. Eller en del människor hade kanske inte känt så som de gör 

idag om vissa saker aldrig hänt. På så sätt betyder historia mycket, inte bara för mig utan för alla 

människor. Valen och sakerna som hände för länge sedan påverkar hur det ser ut idag.”77 

 

”Det betyder rätt mycket faktiskt, och extra mycket vid olika tillfällen. Saker som har påverkat och 

bidragit till hur de olika kontinenterna ser ut idag. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även 

ur historiskt. Det går i princip hand i hand. Det är även trevligt att diskutera olika historiska 

händelser och komma fram till egna lösningar och slutsatser och ifrågasätta om det som hände 

verklig en hände på det sättet.” 78 

 

Några elever tar upp faktorer som har med deras egen bakgrund att göra: 

 

”Hur världen sett ut innan, något som påverkar hur vår värld ser ut idag. Historian är något som 

påverkar våra beslut idag. För mig är det väldigt intressant med historia för att det är bra om man 

förstår vad [sic] man kommer ifrån.”79  

 

”Viktigt. Det är bra att kunna sin egen historia och det är väldigt intressant för mig.”80 

 

”Mycket. Det är viktigt att veta var man kommer ifrån. Man ska kunna sin kultur och veta var den 

kommer från. Det är också viktigt att veta vad var tid grundar på.”81  

 

Några elever menar att historia hör till allmänbildning, här ges ett exempel: 

 

                                                 
76 Klass 1, informant 18, enkätfråga 1. 
77 Klass 1, informant 22, enkätfråga 2. 
78 Klass 2, informant 3, enkätfråga 1. 
79 Klass 1, informant 23, enkätfråga 1. 
80 Klass 2, informant 1, enkätfråga 1. 
81 Klass 2, informant 13, enkätfråga 1. 
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”Inget speciellt. Någonting som hör till allmänbildningen och något man måste läsa i skolan.”82 

 

Nedan kommenterar eleverna vidare de förväntningar som sätts på deras historiska kunskaper 

och vad de anser om betygskriterierna: 

 

E1: ”…det räcker inte med att man ska veta vad som har hänt och liksom kunna redogöra för det, 

utan man ska koppla det till allt, till massa olika händelser, diskutera det och lägga in sina egna 

åsikter för att få bättre betyg.”  

I: ”Är det jobbigt att se och förstå olika mönster och kopplingar genom olika tider?” 

E1: Nej, jag tycker inte det är så jätte svårt. Men man måste jämföra och se likheter, men grejen är 

att man kan inte alltid se likheter med någonting som hände innan och då känns det som om man 

ändå måste få fram det och då blir det bara rörigt. […] Den första tiden, typ forntiden, det är ju 

ingen av oss som har upplevt den, från 1900-talet är det ju fortfarande folk som lever fortfarande 

liksom.  Som har varit med om det. Sådana saker kan man gå in djupare på för det berör oss mer, 

det har mer format vårt samhälle idag än det som hände för 2000 år sedan.”83  

 

”Historia är kul, kul att veta hur världen är ’gjord’, hur det blev så att vi hamnade i dagens 

samhälle, orsakerna till dagens samhälle är omfattande. Men visst, det är svårt att veta varför det 

hände, och dagens ungdomar läser historia bara för att det står i betygskriterierna.”84 

 

Det empiriska materialet visar även några få negativa omdömen om historia, som t.ex.: 

 

”Gammalt och tråkigt, man var även trög på 1200-1800-talet.”85 

 

2.2 Att möta historia 

I det här facket är de svar samlade som berör hur eleverna uttalar sig om olika möten med 

historia och behandlar således presentationsmodus, där förmedlingsformer samt 

förmedlingsmiljö står i fokus. Emedan eleverna i sina svar jämför skolmiljön med museimiljö 

som undervisningsplats, kommer de två institutionerna att i viss mån ställas mot varandra. 

Informationen som samlas i detta fack, stöder sig framför allt på enkätfrågorna 2, 5, 6 och 9.  

 

 

 

 

                                                 
82 Klass 2, informant 12, enkätfråga 1. 
83 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 1. 
84 Klass 2, informant 11, enkätfråga 1. 
85 Klass 1, informant 8, enkätfråga 1. 
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Förmedlingsmiljöer – i skolan och på museet 

Datamaterialet visar att en majoritet av eleverna är positiva till museibesök, de vill gå på 

museer oftare och flertalet påpekar att en kombination av vanlig klassrumsundervisning och 

museibesök vore det bästa sättet att studera skolämnet historia.  

I fråga 9 ombeds eleverna beskriva museibesöket. Av samtliga 47 informanter svarade en 

elev att besöket var ”ett tvång” och en elev att det var någonting ”annat” än nytta eller nöje, 

båda från klass 1. Av samtliga 20 informanter i klass 2 fanns således ingen elev som beskrev 

besöket som någonting negativt, en elev säger visserligen att det blev ”ganska långtråkigt”, 

men att det ändå var intressant.86 Totalt beskrev tolv elever museibesöket som nytta eftersom 

de menade att de fått ny kunskap och att besöket var lärorikt. Båda informanterna i intervjun 1, 

klass 1, beskrev museibesöket som nytta, men kommenterar att det skulle varit bättre om de 

läst om perioden innan (klass 1 påbörjade A-kursen med feodalismen och medeltiden).87 Totalt 

sex elever beskrev museibesöket som ett nöje med hänvisning till miljöombytet och till ”en 

annorlunda historielektion”. En av eleverna i intervjun, klass 2, menade att upplevelsen att 

komma ut och göra någonting, övervägde nyttoaspekten av besöket.88 21 elever slutligen 

beskrev museibesöket som en kombination av nytta och nöje, med samma motivering som 

ovan. En av informanterna i intervjun i klass 1, uppger att besöket var nytta eftersom han fick 

”en ny syn på det hela”, och nöje eftersom det ”är mycket roligare att gå i ett museum än vad 

det är att sitta i en bänk.”89 En av eleverna i intervjun, i klass 2, poängterar det intressanta med 

att varje föremål har en personlig historia på museet, vilket är en aspekt som saknas i 

historieböckerna. Detta, att höra om personliga berättelser och olika människor, upplevde 

eleven i fråga som nöje, men hävdar att besöket samtidigt var nytta eftersom det kunde kopplas 

till den historia de läst i kursen. Sex elever i klass 1 svarade inte på denna fråga eftersom de 

inte närvarat vid museibesöket. Däremot visar samma elevers svar under enkätfråga 2, att de är 

positivt inställda till museet som komplement till skolundervisning. 

Utifrån informanternas svar, syns en uppdelning i vad som är positivt och negativt med 

historieundervisning i museum respektive i skola. Nedan följer några exempel vilka är 

representativa för svaren överlag: 

 

”För mig är det bara positivt med museer, studiebesök o.s.v. Jag tycker att det gör undervisningen 

mer levande. Att sitta och plugga utifrån en bok är rent ut sagt tråkigt och drygt. Jag lär mig 

                                                 
86 Se enkätfråga 9. 
87 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 2. 
88 Klass 2, intervju, enkätfråga 9. 
89 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 9. 
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mycket mer om jag får en mer realistisk syn på allt och verkligen förstår att det verkligen gick till 

som det gjorde och hur det var då. Dessutom gör det hela undervisningen roligare med lite 

variation.”90 

 

E2: Museum känns mera på riktigt, man får reda på mer, man får se hur det har sett ut.  

E1: Mer levande. 

E2: Ja, mer levande. Och när man sitter i historian blir det mer detaljrikt, man får läsa texter och 

sånt. Det känns som om det blir mer struktur på det och så i historiesalen och man läser mer och 

får reda på mer, medan man på museet får se grejer och uppleva grejerna mer.91  

 

”Det är ju en viss skillnad. I klassrummet sitter man ju bara stilla i bänken och lyssnar på läraren 

och kanske antecknar. Då tar man in faktan man får och bildar sig en egen uppfattning av det kan 

man säga. Alla tolkar ju fakta på olika sätt. Om man då är på ett museum så får man faktan lite 

mer konkret. Man får oftast verkligen se hur det var, inte bara höra. Det tycker jag är positivt 

eftersom då hör man hur det verkligen var, alltså inte bara hur man trodde att det var.”92 

 

”För mig blir det lätt att jag ser det som berättas i klassrummet som en saga. Jag är en person som 

förstår något lättare om jag får se det. Under besök på museum blir historian mer verklig och på så 

sätt lättare att ta in. Besök på museum är bättre på alla sätt.”93 

 

”När man befinner sig på en lektion så är det mycket lättare att inte involvera sig i undervisningen 

medan när du är på museer så nästan tvingas du att delta eftersom omväxlingen är mycket större 

än vanligtvis då du hela tiden sitter i ett klassrum.”94 

 

De flesta elever uttrycker att de har lättare att fokusera och delta i undervisningen på museet, 

men det finns även några exempel på elever som menar motsatsen: 

 

”Skillnaden är väl att du får en större inblick av hur det såg ut på den tiden. Men jag tror jag lär 

mig mer när du sitter lugnt och stilla inne i ett klassrum.”95 

 

I klassrummet är det såklart mycket mer teoretiskt och man arbetar mycket med böcker och att 

anteckna.  Det kan bli lite drygt ibland om det är samma sak lektion efter lektion, därför kan det 

vara bra att göra annat ibland.  Dock lär jag mig väldigt mycket på att t.ex. läsa och svara på frågor 

så undervisning i klassrummet passar mig bra. Att gå på museer är bra som omväxling och det är 

lättare att få en uppfattning om hur det var/såg ut. Dock har jag svårt att ta in informationen när 

                                                 
90 Klass 1, informant 18, enkätfråga 2. 
91 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 2. 
92 Klass 1, informant 22, enkätfråga 2. 
93 Klass 1, informant 23, enkätfråga 2. 
94 Klass 2, informant 8, enkätfråga 2. 
95 Klass 1, informant 19, enkätfråga 2. 
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man bara står och lyssnar en längre tid, jag vill gärna göra någonting praktiskt trots att man är på 

museer, då lär jag mig mer.”96 

 

Två elever i klass 2 kommenterar att det är lättare att arbeta med de ”historiska glasögonen” i 

museet än i skolan eftersom museet är ”på riktigt” och ger ett tydligare perspektiv.97 Samma 

typ av resonemang kan anas i såväl intervju 2, klass 1, som i intervjun från klass 2, där 

informanterna talar om en öppen tolkningsmiljö på museet. Utdrag från respektive intervju 

lyder som följer: 

 

”E2: På museet får man se mer praktiskt liksom. Ja, så här var det, så här ser det ut. Så man får en 

bild av hur exakt det såg ut. Medan i klassrummet är det mer läraren som snackar vid tavlan och 

då får man kanske inte riktigt samma bild. Det kan vara svårt och så här, bilda sig en uppfattning 

om hur det var, det är mer teoretiskt där. 

E1: Sen tycker jag också att typ klassrummet är konkret. Vi bara talar om fakta, bla, bla, bla, bla. 

På museet är det ofta mycket mer att tolka själv. 

E2: Mhmm. 

E1: Lite mer så här abstrakt. På det sättet är det lite tvärtom men jag håller med om vad du (E1 

nickar mot E2) säger också.98 

 

”E: Alltså, jag tycker det är positivt att vara ute, och kolla liksom, som igår. Det var faktiskt 

’skitkul’. Det är intressant och se, men samtidigt så, om man gör det lite för ofta kan det bli 

enformigt. Det kan nog vara bra att läsa o.s.v., men jag tycker faktiskt båda två är positiva. 

I: Kompletterar de varandra då? 

E: Ja, de jämnar ut varandra. Så om man hade kunnat kombinera klassrummet med att vara ute så 

vore det bra. 

I: Mhmm. Om man tänker på koncentration t.ex., i ett klassrum eller på museet, vilket är lättare 

eller svårare? 

E: På ett museum, för här [sitter i klassrummet] blir det ganska långtråkigt, så då somnar man till 

lite.  

I: Då tappar man koncentrationen? 

E: Ja, exakt. När man är ute på ett museum som igår så rör man sig, man står upp, pratar o.s.v. Det 

är mycket bättre, tycker jag. Och man ser liksom med egna ögon, kan tänka lite, skratta lite åt 

märkliga huvuden (skratt). 

I: Ah, det blir lite avdramatiserat? 

E: Exakt.”99 

 

                                                 
96 Klass 2, informant 5, enkätfråga 2. 
97 Klass 2, informanter 11 och 12, enkätfråga 2. 
98 Klass 2, intervju, enkätfråga 2. 
99 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 2. 
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När det gäller förmedlingsmiljön visar empirin att museet uppfattas som en positiv 

undervisningsmiljö.100 Att stanna där ger emellertid en felaktig bild. Det förekommer nämligen 

en relativt skarp brytning i svaren vid jämförandet av den besökta utställningen på Gastelyckan 

med friluftsmuseet Kulturen i Lund, som samtliga elever besökt vid tidigare tillfällen. Eleverna 

beskriver Gastelyckans utställningslokal som ”instängd”, ”kall”, ”mörk”, ”dammig”, ”tråkig”, 

”trång”, ”inte välkomnande”, ”död”, ”värdelös” och ”doft av depression”.101 Det negativaste 

omdömet lyder: ”Grymt fattigt, det kändes som ett garage hos maffian.”102 Två elever skriver: 

”Mycket bra. Inledningen kan fixas till lite mer.”103, vilket, tillsammans med det fåordiga 

omdömet ”Intressant.”104 utgör två av tre positiva omdömen. Informanten i intervju 2, klass 1, 

uppger att han är fotograf och som sådan uppskattar annorlunda miljöer för att det blir ”mer 

feeling” och ”mer spontant”. Eleven uppger att kontextbrytningen mellan antika föremål i en 

modern lagerlokal var ”coolt”.105 Samtidigt som eleverna i intervjun i klass 2 beskriver det som 

”högtidligt” att gå i stora museisalar som ekar, fulla med glasmontrar, uttrycker de en viss 

lättnad över en mer avslappnad miljö.  Negativt med miljön i utställningslokalen på 

Gastelyckan, upplevde informanterna i intervjun bl.a. bestå i avsaknaden av en uppbyggd 

miljö, kontext i vilken föremålet presenteras: 

 

E1: Alltså, jag tyckte det var lite konstigt att se alla dessa keramikföremål utan ett samband, att de 

bara låg i en glasmonter. För att på vissa museer har de byggt upp ett vardagsrum för typ 1800-

talet och då kan man mycket mer se hur allting funkar. För alltså, att kolla på en skål ger inte mig 

så mycket.106 

 

Informanterna i intervju 1, klass 1, är inne på samma resonemang, att ha en uppbyggd 

presentationsmiljö: 

 

I: Om ni jämför med att gå på Kulturen och gå på Gastelyckan, vilket var lättast att ta till sig? 

E1: Det på Kulturen, tyckte jag. Dels för att vi hade läst om det innan, men också för att det var 

mer uppbyggt. 

E2: Ja, när man fick sitta där på bänkarna och blev visade allt. 

                                                 
100 Svaren är framför allt hämtade från enkätfråga 2 och 9, men även enkätfråga 5 och 6. 
101 Se enkätfråga 5. 
102 Klass 1, informant 8, enkätfråga 5. 
103 Klass 1, informant 12, enkätfråga 5. 
104 Klass 1, informant 16, enkätfråga 5. 
105 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 5. 
106 Klass 2, intervju, enkätfråga 5. 
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E1: Det var mycket lättare att föreställa sig och så. Det är ungefär som att föra upp ett tempel för 

alla de andra statyerna som var där [Gastelyckan]. Men det går ju inte på så sätt.107 

 

En elev säger att ”skulpturerna var värda att stå i en finare lokal”.108 Att eleverna inte tilltalades 

av utställningslokalen framgår av empirin, men däremot är de i stort sett entydiga när det gäller 

föremålen, vilka de uttalar sig om i positiva ordalag: ”otroligt fina”, ”intressanta” och 

”vackra”.109   

 

Förmedlingsformer – i skola och på museet 

En del härom har redan presenterats ovan i samband med förmedlingsmiljön, likväl kan några 

ytterligare aspekter lyftas fram, som t.ex. vikten av att eleverna släpps in i undervisningen: 

 

”Väldigt bra man kommer in i ett helt annat tänk än om man bara sitter i ett klassrum och läser i en 

bok. Tycker det är mycket bra att ha en dialog med eleverna. Man får ut mera på det sättet.”110 

 

”… jag gillade hur hon fick med oss i diskussionen genom: ’Vad påminner de här om?’, ’Varför 

tror ni…?’.”111 

 

”Ingen antecknar på museet vilket inte är så bra. Men diskussionerna blir bättre och man vågar 

mer ta del i diskussionerna och säga vad man tycker.”112 

 

”Bra, det var variation mellan att hon berättade och vi fick svara på frågor och komma med egna 

idéer, det var bra.”113 

 

”Det var bra, hon frågade oss mycket och vi var med i diskussionerna och relaterade ibland åt 

andra saker och händelser som hänt.”114 

 

”…man lärde sig mycket och det var bra att olika historiska händelser knöts till varandra, så man 

fick bättre perspektiv på historian.”115 

 

”Jag tycker det är lättare att förstå när man är på museer för det blir mer påtagligt vilket gör att man 

blir mer intresserad och lyssnar bättre. Likheten är att man både i klassrummet och på museer 

                                                 
107 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 2. 
108 Klass 1, informant 23, enkätfråga 5. 
109 Se enkätfråga 5. 
110 Klass 1, informant 5, enkätfråga 6. 
111 Klass 2, informant 9, enkätfråga 2. 
112 Klass 2, informant 14, enkätfråga 2. 
113 Klass 2, informant 5, enkätfråga 6. 
114 Klass 2, informant 6, enkätfråga 6. 
115 Klass 1, informant 23, enkätfråga 6. 
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lyssnar på en människa som berättar men på museer är man i en miljö som underlättar både för 

personen som berättar och för lyssnarna.”116 

 

Ovan gavs smakprov på elevernas positiva uttalanden om historieförmedling på museet (och i 

skolan), t.ex. att pedagogen för en dialog med eleverna och att visningen knyter samman olika 

historiska händelser. Nedan följer nu exempel på negativa uppfattningar: 

 

”Den var bra men för snabbt.”117 

 

”Det var något bra men lite för svårt.”118 

 

”Bra, det var intressant men lite jobbigt i längden. Man var rädd för att välta ner något p.g.a. att det 

var så tråkigt. Så ibland lyssnade man lite halvt p.g.a. det.”119 

 

”Läraren pratar mest i museum och man får sällan säga vad man själv tycker om.”120 

 

2.3 Att erfara historia 

Det här avsnittet handlar om hur eleverna uttalar sig om upplevelsen, om den historiska 

känslan samt om att använda sinnena när man skall möta och lära sig historia. Den information 

som placeras i detta fack tangerar i mångt och mycket resultaten i föregående område, 2. Att 

möta historia, varför det även här framför allt är enkätfrågor 2, 5 och 6 som är av främsta 

intresse. Skillnaden mellan resultatområde två och tre ligger i en fokusförskjutning, från 

praktiska och teoretiska undervisningsspörsmål till mer intellektuella sådana.   

 

Informanterna använder sig av en specifik terminologi, när de ska beskriva det positiva med 

historieundervisning på museer. Dessa ord återkommer ständigt i empirin och är här 

kursiverade för tydlighetens skull. Nedan ges några exempel: 

 

”Jag tycker att man får en bättre insyn än att t.ex. läsa i en bok då det känns som om man mer kan 

förstå hur det t.ex. var att leva på den tiden. […] Det är lättare att lära sig.”121 

 

                                                 
116 Klass 1, informant 11, enkätfråga 2. 
117 Klass 1, informant 8, enkätfråga 6. 
118 Klass 1, informant 9, enkätfråga 6. 
119 Klass 1, informant 17, enkätfråga 6. 
120 Klass 2, informant 17, enkätfråga 2. 
121 Klass 1, informant 1, enkätfråga 2. 
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”Det positiva med att ha lektioner utanför klassrummet anser jag vara att man kommer in i ett 

annat tänk jämfört med om man sitter i ett klassrum. Man blir filosofisk av sig.”122 

 

”Att få skapa sig den mer verkliga bilden i ett besök på museum är positivt för att man oftare får 

en större förståelse för historien och genom att se och känna, lättare kommer ihåg den.”123 

 

”På museer får man uppleva mer hur det verkligen var och såg ut förr medan om man bara läser 

historieboken så får man försöka fantisera om hur det såg ut.”124 

 

”Det är positivt i ett klassrum där man sitter ner och lyssnar men kanske inte får samma historiska 

känsla som på ett museum.”125 

 

”I klassrummet kan det lätt bli enformigt och ibland lite långtråkigt. Det positiva med museer är 

att man har saker att kolla på samtidigt som man lyssnar, det är ofta så att man har lättare att 

komma ihåg allting med hjälp av bilder i huvudet.”126 

 

”Använder du alla dina sinnen kommer du lättare ihåg saker.”127 

 

I intervju 1, klass 1, lyfter eleverna även fram vilken betydelse känseln har, d.v.s. att få röra 

föremålen i museet: 

 

E2: Man fick ju se på grejerna men inte röra någonting. Det känns mer som när man går på t.ex. 

Kulturen får man röra och känna. 

I: Är det viktigt att ni får röra och känna? 

E2: Ah, det vet jag inte. Men… ah, jag vet inte, 

E1: Men det känns ju mer som att det är mer OK. Men jag tycker nog det blir lättare, för när det är 

så att: ”Inte det! Ni får inte röra!” och så, då blir man så försiktig, men om det inte gör någonting 

att man sitter på en bänk eller håller en skål, då känns det som om man mer får leva sig in i det.128 

 

När det gäller frågan om att leva sig in i någon tidsepok eller händelse, skiljer eleverna i 

intervjun på Gastelyckans ovanliga utställningsform och Kulturens traditionella friluftsmiljö: 

 

E2: Alltså, det var svårt att typ tänka sig just de skulpturerna, att tänka sig den tidsåldern… Hm… 

I: Athen under 400-talet f.Kr. i den miljön? 

                                                 
122 Klass 1, informant 5, enkätfråga 2. 
123 Klass 1, informant 6, enkätfråga 2. 
124 Klass 1, informant 15, enkätfråga 2. 
125 Klass 2, informant 2, enkätfråga 2. 
126 Klass 2, informant 4, enkätfråga 2. 
127 Klass 2, informant 15, enkätfråga 2. 
128 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 6. 
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E2: Precis. […] Ja, jag tyckte också det var helt skumt. Och sen så, när du sa: ”tänk er antikens 

Grekland…” 

I: Det var ett för stort hopp? 

E2: Ja, precis. När man är i en 2000-talets lagerlokal. 

[…] 

I: Om ni jämför med att gå på Kulturen, som jag vet att ni gjort med er lärare, och att gå i den här 

utställningen. Var är det lättast att förstå vad som sägs? 

E2: Man förstår ju på båda ställen, men det är enklare att föreställa sig och komma in i det, exakt 

hur det var, på t.ex. Kulturen.129 

 

2.4 Att värdera historia 

I denna avdelning presenteras de svar som berör vad eleverna minns samt om de kan återge, 

tolka och värdera den information de fick ta del av i samband med museibesöket på 

Gastelyckan. I synnerhet enkätfrågorna 3, 4, 7 och 8 är aktuella här. 

 

Vid frågan om vad visningen handlade om, svarade totalt 23 elever att den handlade om Athen 

och antiken (åtta från klass 1, 15 från klass 2). Eleverna i intervju 1, klass 1, svarade: 

 

E2: Antiken, Rom, skulpturer, sport… 

E1: Ja dels hur det var fördelat, jämställt… 

E2: Ja, just det. 

E1: …mellan mannen och kvinnan under den tiden då, långt tillbaka.  

I: Ja. Någonting annat? 

E1: Gudar och sånt.  

E2: Hur man klädde sig. 

[…] 

E2: Ja, och så han den killen som såg så konstig ut i huvudet jämför med de andra, som skulle flå 

skinnet av den där andra. 

I: Just det, Marsyas slav, han som såg ogrekisk ut.130 

 

Totalt tio elever svarade i enkäterna att den handlade om antiken och kopplingar till olika 

historiska epoker fram till dagens samhälle (åtta elever från klass 1, två elever från klass 2). 

Här ges några exempel: 

 

                                                 
129 Klass 2, intervju, enkätfråga 5. 
130 Klass 1, intervju 1, enkätfråga 3. 
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”Allt från antiken till hur det påverkat varje del i historian. Mycket bygger på varandra hela 

tiden.”131 

 

”Om antiken, skulpturer. Det drogs också paralleller till olika händelser och århundraden då 

historien upprepades. Vi kollade på vad som spelade roll på den tiden, bl.a.: etnicitet, kvinna och 

man samt demokrati.”132 

 

E1: Könsroller, delvis. Och… synen på människan av människan själv. 

I: Intressant formulering. 

E1: Ja, liksom som över en tidslinje. Över tid. 

E2: Jag tycker typ 1800-talet, alltså synen på kvinnan och olika könsroller i samhället och sen så 

likheter mellan typ 1800-talet och antikens Grekland och så här. 

[…] 

I: Vilken tid skulle ni säga att det handlade om, det här besöket? 

E1: Alltså, det var ju ganska långt… 

E2: Ja. 

E1: Ganska brett. Så att det går ju inte riktigt att säga.133 

 

Nio elever svarade inte på denna fråga (åtta elever från klass 1, en elev från klass 2, varav 

några inte närvarande vid studiebesöket).134 Av de åtta elever som svarade att visningen 

handlade om enbart antiken, utmärker sig två: 

 

”Om gamla skulpturer från ett utdött släkte.”135 

 

”Om massa gamla gipsgubbar som var stora och trasiga.”136 

 

Några elever specificerar antiken och säger att det handlade om antikens gudar. I andra svar 

ges exempel på kopplingar fram till idag, t.ex. rasistiska åsikter. Empirin talar vidare om 

kopplingar till upplysningstiden, till borgerlighetens 1800-tal och till Andra världskriget. 

Demokrati nämns vid enstaka tillfällen, medan förhållandet mellan kvinna och man 

förekommer något oftare. Enstaka elever nämner ”romersk/grekisk konst” och de antika 

grekernas livssyn och levnadssätt. En elev nämner grekernas utbildning och vetenskap. En del 

                                                 
131 Klass 1, informant 17, enkätfråga 3. 
132 Klass 1, informant 23, enkätfråga 3. 
133 Klass 2, intervju, enkätfråga 3. 
134 Se enkätfråga 3. 
135 Klass 1, informant 7, enkätfråga 3. 
136 Klass 1, informant 8, enkätfråga 3. 
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talar om atleter och OS, Marsyas skytiske slav samt gudinnan Nike med vingen.137 Eleven i 

intervju 2, klass 1, beskriver visningens innehåll enligt följande: 

 

E: I princip allt möjligt, allt från kläder, varför männen var nakna och kvinnorna påklädda, och sen 

till… ja, allt möjligt i princip. Lite mer historia. Och ja i slutet talade du om han som var rysk 

(eleven menar Marsyas skytiske slav), att han inte var grekisk och inte såg grekisk ut, till mindre 

detaljer som varför det står en stock vid benet (eleven åsyftar skulpturstödet). Och kopplingen 

mellan gudinnan Nike och Nike’s logga, det var kul att veta. 

I: Visste du det? 

E: Nej, ingen aning, hade liksom aldrig tänkt så långt.138 

 

På frågan om eleverna uppfattade visningens innehåll som aktuellt, svarade 17 elever nej av 

vilka nio tillade att det likväl hade varit intressant (sju elever i klass 1, tio elever i klass 2). Nio 

elever svarade att det varit ganska eller lite aktuellt (fem i klass 1, fyra i klass 2), medan sju 

elever menade att det varit aktuellt (tre i klass 1, fem i klass 2). Åtta elever i klass 1 svarade 

inte på frågan.139 Av de som svarat nej, menar eleverna att de just nu sysslar med Andra 

världskriget vilket gör att antiken inte är aktuell. En elev kommenterar emellertid att: 

 

”I början förstod jag inte alls vad detta hade med WW2 att göra. Men efter ett tag förstod man och 

det kändes då viktigare att vara uppmärksam.”140 

 

De elever som säger att visningen var något aktuell, hänvisar de till att vissa likheter och 

kopplingar finns mellan de olika epokerna.141 En av ja-sägarna skriver: 

 

”Bra. Ja för det visar uppståndelsen till demokrati, hur synen var på människorna då och vad är 

skillnaderna mellan dåtid och nutid.”142 

 

Informanterna i intervju 1, klass 1, svarade att visningen ”inte direkt” var aktuell, men tillägger 

att de inte läst antiken tidigare utan började på medeltiden, och att det då inte blev repetition 

utan mycket nytt. En av eleverna menar att de ”hade haft mycket mer nytta av det om vi hade 

läst det innan”.143 Eleven i intervju 2, klass 1, säger att det var relevant för det som sker ute i 

samhället idag, ”för du liksom redovisade på ett sätt som gör att man kopplade. Att allting 

                                                 
137 Se enkätfråga 3. 
138 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 3. 
139 Se enkätfråga 4. 
140 Klass 1, informant 24, enkätfråga 4. 
141 Se klass 2, enkätfråga 4. 
142 Klass 2, informant 16, enkätfråga 4. 
143 Klass 1, intervju 1, E1, enkätfråga 4. 
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hänger ihop. Man greppade det mer långsiktigt”.144 Däremot kan eleven inte säga om det 

kändes relevant för A-kursen och hänvisar till ett de inte läst antiken.  

I intervjun från klass 2, menar eleverna att det inte var särskilt aktuell och hänvisar till 

nutid och samhällskunskap för att diskutera frågor som t.ex. jämställdhet idag: 

 

E1: Alltså, nej. Men… (tystnar) 

I: Varför kändes det inte aktuellt? 

E1: För om man ska tala om jämställdhet idag så finns det ju mycket bättre, mer aktuella saker 

man kan ta upp. Jag tycker inte att de punkterna på 1800-talet är vad vi pratar om när vi snackar 

om… ja, jämställdhet. 

I: Mhmm. Och du då? 

E2: Jag tycker samma sak. Det finns ju vissa kopplingar, t.ex. utseende kan ge status eller 

jämställdhet mellan kvinnor och män, men det är ju inte samma grejer som tas upp nu. 

E1: Precis. Det är samma ämne, men inte samma faktorer. 

I: Okej, då har ni satt frågan i relation till hur samhället fungerar idag. Om man ser det… hm… 

var det aktuellt för er kurs, för A-kursen, där ni är just nu, tycker ni? 

E2: Ja, alltså jag tycker det. Vi tog ju upp samma som vi har läst om. Alltså antikens Grekland till 

1800-talet och här, vilket vi håller på med nu. Så på det sättet är det ju aktuellt. 

E1: Jaa, också det här med kvinnor i familjen, de där citaten du läste upp. 

[…] 

I: Så, ska man prata om jämställdhet ska man prata just nu…? 

E1: Nej, men det behöver man ju inte. Alltså historia har ju att göra med det, hur det har varit 

innan. Alltså hur det är nu skulle väl ha mer med samhälle, samhällskunskap, att göra.145 

 

När eleverna ombads analysera demokratins införande och betydelse i enkätfråga 7, visar 

empirin att eleverna haft svårigheter. 24 elever hoppade över denna fråga och ytterligare två 

elever uppger att de inte kan svara (15 i klass 1, 11 i klass 2). Åtta elever redogör endast utifrån 

ett antikt perspektiv, d.v.s. hur förändringarna såg ut på 400-talet f.Kr. (sex från klass 1, två 

från klass 2), medan åtta elever drar kortfattade paralleller till samtiden (tre i klass 1, fem i 

klass 2).146 Två elever utvecklar emellertid sitt svar utöver det vanliga: 

 

”Vet inte riktigt om man kan kalla det en demokrati för kvinnor och slavar fick ju inte säga sina 

åsikter. Men trots allt är det ju detta den grundande demokratin som vi idag har kunnat 

förbättra.”147 

 

                                                 
144 Klass 1, intervju 2, enkätfråga 4. 
145 Klass 2, intervju, enkätfråga 4. 
146 Se enkätfråga 7. 
147 Klass 2, informant 10, enkätfråga 7. 
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”Jag tycker det var ett stort steg, och det förvånar mig att en sorts demokrati fanns och fungerade 

så tidigt. Sedan den tiden så har det ju i alla fall i Europa varit diktatur i flera hundra år innan en 

fungerande demokrati kom. Demokratin i Athen var dock inte lika fri som den idag, men det var 

ändå ett väldigt utvecklat samhälle.”148 

 

Empirin visar att eleverna i intervju 1, klass 2, likaså hade svårt att uttala sig om demokratins 

införande. Eleverna kom inte ihåg historisk fakta kring händelsen, men då intervjuaren istället 

bad dem fokusera på vilken betydelse denna händelse kan ha fått, säger de så här: 

 

E1: Ja, alltså, det är ju jätte viktigt, det var ju Grekland som haft mycket makt allmänt. Ett mäktigt 

land i Europa och deras idéer sprider sig. Hade t.ex. Monaco blivit en demokrati, hade det ju inte 

gjort någonting. Den hade säkert utrotats innan den blev någonting men i och med att det var just i 

Grekland kunde man anamma idéerna snabbare. 

I: Då spreds den alltså? 

E1: Mmm. 

I: Vill du tillägga någonting? 

E2: Alltså, man kan säga att idag så kopierar man ’skit mycket’ från Grekland, matematik och allt 

annat. Det var nog viktigt att man kunde kopiera demokratin också. 

 

Eleverna ombads i enkätfråga 8 att berätta vad det viktigaste var som de varit med om i 

samband med museibesöket. Tolv elever valde att inte svara. Sex elever nämner demokrati och 

rasism, fem elever svarade förhållandet mellan kvinnor och män, och en elev menade att det 

viktigaste var att se likheterna i det antika Athen med 1800-talets sexuella dubbelmoral och 

kvinnosyn. En elev nämner vidare att man fick ”lära sig om kultur”, två elever nämner 

idrottsspelen och OS, och tre elever nämner Nike’s logga, vingen från gudinnan Nike. Två 

elever menade att det viktigaste var att höra berättas om Marsyas skytiske slav. En av eleverna 

uppmärksammade i samband med denna skulptur ”hur konsekvenserna kunde vara för en 

konstnär”. Eleven talar vidare om ”makten att framställa saker och ting” och kopplar detta 

vidare när han säger: ”Den nationalismen finns fortfarande idag om man ritar fel eller gör 

roliga karaktärer av viktiga människor, då kan man bli hatad av många människor.”149 

Slutligen menade en av eleverna i intervjun, klass 2, att det viktigaste rörde ”det här med gudar 

och gudinnor”.150 Eleven utger sig för att vara ateist och att det var svårt för henne att ”förstå 

hur en hel värld, ett helt samhälle, kan leva enligt någonting som ingen bevisat finns”. Detta 

                                                 
148 Klass 1, informant 23, enkätfråga 7. 
149 Klass 2, intervju, E2, enkätfråga 8. 
150 Klass 2, intervju, E1, enkätfråga 8. 
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ledde f.ö. till ett sidospår i intervjun med en diskussion kring fenomenet religion i allmänhet. 

Fem elever berättar att de varit med om någonting nytt: 

 

”Jag lärde mig att analysera och se historia ur ett annat perspektiv.”151 

 

”Att lära mig om antiken på ett sätt jag inte hade fått annars. Man lärde sig mycket. Tyckte att det 

var väldigt intressant att lära sig om hur folk tänkte då.”152 

 

”Jag har aldrig varit på en utställning med bara skulpturer från antiken så det var mycket 

intressant.”153 

 

”Jag fick lära mig om sambanden mellan alla tiderna, vilka som hängt med i många 

århundraden.”154 

 

”Att förstå sambanden mellan WW2 och antiken. Och att förstå hur mycket antiken påverkat 

oss!!!”155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Klass 2, informant 18, enkätfråga 8. 
152 Klass 1, informant 5, enkätfråga 8. 
153 Klass 1, informant 23, enkätfråga 8. 
154 Klass 1, informant 17, enkätfråga 8. 
155 Klass 1, informant 24, enkätfråga 8. 
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Del 3: ANALYS  

I följande kapitel kommer empirin att analyseras mot bakgrund av teoriavsnittet. De slutsatser 

som analysen visar på, kommer i uppsatsens slutdiskussion att användas för att besvara 

frågeställningarna.  

 
3.1 Att beskriva historia 

I likhet med Nanny Hartsmars resultat,156 talar empirin för en dåtidsfokusering i elevernas 

uppfattningar om historieämnets tre tidsdimensioner: 21 av 47 elever valde att beskriva historia 

som dåtid, 14 av 47 som dåtid och nutid, medan endast tre elever explicit inkluderade 

framtiden.157 I Långströms empiri framkommer att elever menar att skälen för att studera 

historieämnet beror på att: 1. få kunskap om historien, d.v.s. dåtiden, 2. få förståelse för nuet, 

d.v.s. nutiden, samt 3. få orientering inför framtiden,158 vilket stämmer ganska väl överens med 

aktuell undersökning och som vidare lockar till slutsatser om elevernas historiemedvetande, 

historiebruk och historiesyn. Här lurar emellertid en fara i analysen. Bara för att eleverna på ett 

medvetet plan beskriver och formulerar historia som dåtid, innebär det inte automatiskt att 

dåtiden inte är närvarande för dem i nutiden. Här menar jag att dels Jensens diskussion om 

livsvärlden, dels Kosellecks diskussion om erfarenhet och förväntan, måste övervägas.159 För 

Jensen är en individs historiesyn, och därmed även historiemedvetande, starkt kopplat till 

livsvärlden, d.v.s. elevens vardag. Mycket i en människas vardag, påpekar Jensen, är s.k. tyst 

kunskap, med vilket i detta fall menas att du mycket väl kan använda dig av dåtiden och 

framtiden i nutiden, utan att kunna sätta ord på det eller ens vara medveten om det. Tanken och 

handlingen sker automatiskt i en specifik historiekultur, skulle man kunna säga. Resonemanget 

kring ett omedvetet ”tidsbruk”, ligger även i linje med Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och 

framtidshorisont. I sin avhandling resonerar Ammert kring Kosellecks begrepp och säger: 

”Formuleringarna uttrycker att händelser i det förflutna och i framtiden framträder som 

                                                 
156 Harstmar (2001, s. 83) skriver: ”I Nationella utvärderingen (Svingby 1993), Youth and History projektet 
(1997) och min egen undersökning framgår att historieundervisningen både för svenska och europeiska 
förhållanden i stort är synonymt med dåtidsundervisning. Tolkningar av nutiden och förväntningar inför 
framtiden är något som överlämnas åt eleverna själva at klara av.”, samt att (s. 241): ”Övriga tidsdimensioner 
negligeras mestadels. Historia studeras i kronologisk ordning och med hjälp av olika läromedel. Det förflutna 
likställs med isolerade händelser, historiska personer och föremål. I detta arbete benämns, men diskuteras och 
problematiseras sällan det övergripande begreppet ’tid’.” Några elever talar mycket riktigt om stora händelser, 
krig och revolutioner som ”historia”. 
157 När Ewa Durhán (1998, s. 99) intervjuar 21 historielärare på gymnasiet, och ber dem definiera begreppet 
historiemedvetande, antyder ingen av dem en framtidsaspekt. Detta resultat visar dels på begreppets komplexitet, 
dels på styrdokumentens slarviga bruk av begreppet historiemedvetande.  
158 Långström 2001, s. 47. 
159 Begreppen erfarenhetsrum och framtidshosrisont myntades av Reinhart Koselleck. Se teoridel, s. 11. 
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närvarande då vi hanterar dem. I det arbetet finns det kollektiva minnet som bärare av 

kunskaper och erfarenheter från andra tider.”160 Ammert menar vidare att begreppen bör förstås 

relationellt i det att nuet och förväntningar på framtiden alltid kommer att påverka vår 

uppfattning av det dåtida. Liksom nuet och erfarenheter från det förflutna alltid kommer att 

färga våra förväntningar inför framtiden.161  

Enligt Långström kan den (medvetna) dåtidsbetoning av ämnet, som empirin de facto 

talar för, till viss del ha sin förklaring i skolans traditionella uppdelning av ämnen: dåtiden 

tillhör skolämnet historia och samtiden tillhör skolämnet samhällskunskap.162 En sådan 

förklaring kan möjligen ligga bakom det resonemang som eleverna för i en av intervjuerna från 

avdelning 4, där de diskuterar hur relevant det är att ta upp kvinnans samhällsställning genom 

att ge exempel från olika tidsepoker. Eleverna menade här att historia har att göra med ”hur det 

varit innan”, medan samhällskunskap är kopplat till nuet. Liknande resonemang påträffas i 

intervjun under Historia som dåtid, avdelning 1. Här drar eleverna upp en tidsgräns för vad 

som är historia och vad som är nutid: historia är t.o.m. 1800-talet samt Andra världskriget. En 

av eleverna menar att hon fortfarande tänker nutid som 1900-tal (underförstått så tillhör således 

inte 1900-talet historia), men att 1800-talet känns ”jätte länge sedan”. Därpå gör eleverna 

emellertid en intressant vändning då de menar att historia i skolan är ”långt tillbaka i tiden”, 

medan historia utanför skolan är ”närmare, 1900-talet mer”. En sådan nutidsorienterad historia 

utanför skolan anser de beröra dem mer, medan historia i skolan klassas som allmänbildning, 

någonting som ”alla måste kunna”.163 En sådan uppfattning föranleder mig att fundera över hur 

relevant eleverna över huvud taget uppfattar skolämnet historia? Det är en farlig väg att vandra 

om skolans historia representerar någonting annat än livets – individers, samhällens och 

kulturers – historia.164 Därmed har analysen kommit in på elevernas historiesyn. 

Magnus Hermansson Adler beskriver begreppet historiesyn som ”en uppfattning om hur 

historien förändras, vilka krafter som driver utvecklingen och om det finns någon mening i 

                                                 
160 Ammert 2008, s. 47. 
161 Ammert 2008, s. 47ff. 
162 Diskussionen kring de två ämnena historia och samhällskunskap pågår alltjämt, där bland annat SO-blocket 
har satts under lupp. Se Hans Albin Larsson, ”Från insikt till åsiskt. Historie- och samhällsdidaktikens 
möjligheter i en föränderlig skola”, i Historiedidaktiska utmaningar, Hans Albin Larsson (red.), Jönköping: 
Jönköping University Press 1998, s. 69-91, Lars Berggren, ”Varför samhällsorientering? Några reflektioner 
kring högstadiets historieundervisning”, i Historielärarnas Förenings Årsskrift 2001, Stockholm: Liber 2001, s. 
90-95, och Klas-Göran Karlsson, ”Historia och samhällsorientering – ett ansträngt förhållande”, i Historien är 
nu, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur 2009, s. 327-342.  
163 Historieämnets allmänbildande karaktär, återfinns på fler ställen i empirin. 
164 Att de kunskaper skolan lär ut är abstrakta och skiljer sig från det verkliga livets konkreta kunskaper (jfr 
Jensens livsvärld), var en av reformpedagogen John Deweys kritiker mot skolväsendet som institution.  
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historiens förlopp.”165 Genom att, som de citerade eleverna ovan, skilja på dåtid och nutid 

såsom två fristående fenomen, landar historiesynen i den historiekulturella grundtropen med 

rubriken Historien upprepar sig inte – förr helt annat än nu.166 Här finns inget utrymme för 

ett förändringsförlopp, tyngdpunkten ligger på skillnader mellan två separata delar, förr och 

nu. Denna historiesyn är inte helt ovanlig bland elevernas svar, där det finns en tendens att 

skillnader ges företräde på likheternas bekostnad. Några enstaka elever poängterar hur 

samhällen och människor har utvecklats från dåtid till nutid, ett exempel är eleven som 

svarade att ”man var trög på 1200-1800-talet”. En sådan uppfattning placeras i grundtropen 

Framsteget – från mörker stiga vi mot ljuset. Här handlar det alltså om ett kontinuerligt 

förändringsförlopp där nutid bygger vidare på dåtid, till det bättre. Vad grundtropen 

Guldåldern anbelangar, är det ingen elev som direkt visar denna historiesyn. Här råder ett 

kontinuerligt förfall i stil med den välkända frasen ”det var bättre förr”. Däremot skulle jag 

vilja hävda att denna trop likväl smyger sig in bakvägen och (ofta) i symbios med en annan 

trop, formar en historiesyn där minnet, eller snarare uppfattningen, av t.ex. antikens Rom 

påverkar eleven till någon form av beundran inför en romantiserad storhet i dåtidens exotiska 

men främmande land (Guldålder blandas med Förr helt annat än nu). Denna inställning 

tycker jag mig finna hos de elever som i avdelning 4 talar om att visningen handlat om gudar, 

konst eller om Rom, vilket endast nämnts i förbifarten. Här anar jag mig till en förutfattad bild 

av vad antiken ”är” eller borde vara, vilken tar överhand och påverkar hur eleven uppfattar 

den ”antiken” som faktiskt presenterades vid visningstillfället.167 I den sista grundtropen Intet 

nytt sker under solen, finns inget förändringsförlopp då vi befinner oss i samma historiska 

tidsbubbla. När eleverna i empirin talar om att vi kan lära av historien (ofta underförstått inför 

framtiden) och att vi bättre förstår nutiden genom historiska kunskaper, då menar jag att de 

rör sig i närheten av en historiesyn där det är ”det mänskliga, den moraliska och existentiella 

dimensionen som knyter samma oss till en enhet, snarare än vår gemensamma historia”.168 

Flertalet svar i undersökningen delar den gemensamma uppfattningen att historia kan erbjuda 

livet en riktlinje och ett rättesnöre (jfr Jensens tredje och fjärde kategori av 

                                                 
165 Hermansson Adler 2009, s. 52. 
166 För teorier kring de fyra historiekulturella grundtroperna, se teoridel s. 14. 
167 När det gäller förutfattade uppfattningar om olika historiska epoker, t.ex. det storslagna imperiet Rom och den 
mörka medeltiden, menar jag att vi dagligen stöter på dessa stereotyper i media (TV, tidningar, böcker, filmer, 
dataspel et.c.). I en bokhandel kunde jag konstatera följande: ”Antikens Rom och Grekland” var namnet på en 
hylla i historieavdelningen, och ”Andra världskriget” på en annan. Övriga historiska epoker fick platsa under 
hyllsignaturen ”Övrigt”. Intressant är att några elever i empirin uttryckligen uppger dessa två epoker som 
roligast. Varför? För att de har mest ”kunskaper” här? Ett faktum är att t.ex. Hollywood under hela 1900-talet 
romantiserat dessa två epoker med storslagna och historiska epos på film, som t.ex. Gladiator, Troja, Alexander, 
Valkyria, Inglourious Basterds [sic] o.s.v.  
168 Aronsson 2009, s. 79f. 
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historiemedvetande). Just att ta lärdom av historia, förstått som dåtid, i nutiden och inför 

framtiden, tyder på Kosellecks teori om människans erfarenhetsrum och framtidshorisont, låt 

vara oftast i ett kollektivt snarare än i ett individuellt perspektiv (jfr Jeismanns definition av 

historiemedvetande samt mitt ”tidsmedvetande”169). Det antyder således även ett normativt 

och ett existentiellt historiebruk. I dessa två historiebruk kopplas bl.a. svar som lyfter en 

bakgrundsaspekt, vilket har med identitet och legitimitet att göra (jfr Jensens första och andra 

kategori av historiemedvetande samt mitt ”identitetsmedvetande”), men även svar av en 

explanativ karaktär, som att organisera och förklara världens beskaffenhet. Denna förklaras 

bl.a. genom att visa en förståelse för hur olika händelser och företeelser hänger samman och 

bildar mönster, eleverna nämner t.ex. att människors val och krig påverkar hur kontinenterna 

ser ut, den globala ekonomin och vilka åsikter folk hyser och varför, vilket tyder på en insikt i 

att människan är dels historieskapad, en produkt, dels historieskapande, en producent (jfr 

Jensens femte kategori av historiemedvetande samt mitt ”historiska och sociokulturella 

medvetande”). Till detta medvetande om människors deltagande roll i historien, kan också de 

svar placeras vilka betonar vikten av att minnas och hedra tidigare generationer. Här antyds en 

koppling till elevens egen plats i historien där den egna livsvärlden blir en referenspunkt (jfr 

Jensens femte kategori). En elev relaterar till sin egen morfar och dennes deltagande i Andra 

världskriget. Häri ligger beröringspunkten och kanhända även ett meningsskapande.170  

Slutligen skall ett uttalande kommenteras som gjordes i en intervju beträffande målet att 

eleverna skall kunna se likheter, mönster och samband mellan olika historiska epoker, vilket 

ligger i linje med styrdokumentens betoning på utvecklandet av ett historiemedvetande i det 

att ge eleverna (be)redskap inför framtiden.171 Eleverna menade att det för ett högre betyg 

krävs att de kan lägga in egna åsikter och diskutera i enlighet med kursmål och 

betygskriterierna, men tillade att när de tvingades till detta ”blev det bara rörigt”. Återigen 

kommer uppfattningen upp till ytan att dåtiden inte riktigt har med nutid att göra, att t.ex. 

forntiden inte berör dem, utan snarare 1900-talet som i högre grad format dagens samhälle 

och som människor som lever idag faktiskt har upplevt. Frågan jag då ställer mig är, om dessa 

elever över huvud taget har greppat historieämnets karaktär, dess funktion och syfte?  

 
                                                 
169 För att se mina deldefinitioner av begreppet historiemedvetande, hänvisas till s. 15. 
170 ”Meningsskapande handlar om att kunna relatera sig själv till det som berättas.”, Citatet är från Gustavsson, 
Birgitta, ”Upplevelsen som grund för lärandet”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Konsten att lära och 
viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Centrum 
för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, s. 161. Jfr även Långström (2001, s. 70) vars empiri 
visar att ”Din familjs historia” är den historia som är mest intressant för eleverna. 
171 För diskussion kring historiemedvetande i relation till kursmål och betygskriterier, se Eliasson 2009, s. 309-
326. 
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3.2 Att möta historia  

Resultaten pekar på att museibesök är mycket uppskattade hos eleverna, av totalt 47 var 45 

elever på det hela taget positiva, naturligtvis med vissa tillägg. Detta resultat ligger i linje med 

Långströms empiri från 2001, där eleverna placerar museer och historiska platser på tredje 

plats när de svarar på hur de vill möta historia. På första och andra plats kom biofilmer 

respektive historiska faktaprogram i TV, sist och på åttonde plats kom läroböcker.172 I de citat 

jag presenterat i resultatavsnittet, framkommer det att eleverna hyser stor tilltro till museer 

som historiska källor. Eleverna beskriver museimiljön bl.a. som ”mer på riktigt”, ”mer 

levande” och ”mer verkligt” i relation till klassrumsmiljön.173 Ännu en gång kan vi göra 

jämförelser med Långströms resultat, där eleverna uppger att de litar mest på museer och 

historiska platser i mötet med historia.174  

De flesta elever menar att de har lättare att fokusera och hålla intresset vid liv i en 

museimiljö, medan en liten grupp elever är av motsatt åsikt. De positivt inställda eleverna 

hänvisar till att det är långtråkigt och drygt med klassrumsundervisning där historieboken har 

en central roll. Vidare menar dessa elever att det är en fördel att få se på föremål samtidigt 

som de lyssnar, att det underlättar för dem att komma ihåg och lära sig innehållet.175 Många 

påtalar även möjligheten till upplevelse och inlevelse samt den fysiska friheten, d.v.s. att få 

röra på sig. Den andra gruppen elever anser att lärande- och kunskapsprocessen underlättas 

om de får vistas i ett lugnt och tyst klassrum, där det historiska innehållet får mer 

strukturerade former med läroboken och diverse arbetsuppgifter som underlag. Den första 

gruppen tilltalas således av en friare lektionsform, där de får använda sina sinnen, får tolka 

själva och reflektera över det hörda/sedda, där det är lättare att använda de ”historiska 

glasögonen” samt där den fysiska rörelsen är viktig. I den andra gruppen är uppfattningarna 

tvärt om, d.v.s. att den fysiska aktiviteten stör koncentrationen, att sitta stilla i bänken ses här 

som en fördel då det berättade kan bearbetas under strukturerade (och till viss del styrda) 

                                                 
172 Långström 2001, s. 49.  
173 När det gäller elevernas okritiska tillit till historieförmedling på museer, jfr Axelssons elevintervjuer (2009, s. 
121, 125-126).  
174 Långström 2001, s. 52. Att eleverna hyser stort förtroende för den historia som förmedlas på museer och 
historiska platser, styrks av datamaterialet i Angvik & van Borries (eds.) 1997, vol. B, s. 45. I Hunner, John, 
”First-Person Interpretation at Living History Museums”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Konsten 
att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och 
Jamtli, Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, s. 19, kan man läsa att fenomenet 
inte endast är avgränsat till skolungdomar i Europa: “Despite the growing recognition among the public that 
museums subjectively construct the past, museums are still considered a trustwoerthy interpreter of the past.  In a 
survey of the American public’s perception about which institutions most accurately presented the past to them, 
museums were regarded as one of the most authentic interpreters.”  
175 Jfr eleverna i Axelssons intervjuer (2009, s. 194, 196 och 260) som betonar museets visuella och taktila 
undervisningsaspekter.  
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former. Värt att notera är att den sista gruppen likväl hävdar att de får bättre inblick i 

historieämnet på museet. De flesta elever, i båda grupperna, talar för en kombination av 

klassrumsundervisning och museibesök såsom den bästa undervisningsformen för historia. 

Beträffande elevernas olika uttalanden om skol- och museimiljö, blir Dewey aktuell.176 

Dewey sätter den enskilda elevens behov och intressen i centrum där lärandet i främsta hand 

bygger på deltagande och aktivitet, varifrån det myntade begreppet ”learning by doing” 

härstammar. Lpf 94 utgår i mångt och mycket från Dewey med dess tyngdpunkt bl.a. i en 

allsidig utbildning som tar utgångspunkt i den enskilda elevens ”unika egenart” och ”olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå”. Det kan i detta sammanhang även vara värt att ha 

Howard Gardners teori om de åtta intelligenserna i bakhuvudet, och hur detta påverkar olika 

barn i olika undervisningssituationer.177  

Såsom har redovisats i resultatdelen, skiljer eleverna på olika sorters museimiljöer. De 

talar i goda ordalag om friluftsmuseet Kulturen, men är negativa till Gastelyckans 

konstutställning. Den bakomliggande orsaken till detta, tolkar jag främst som avsaknaden av 

en uppbyggd miljö vilken skulle placera föremålen i en tidsenlig, eller åtminstone förklarande 

(och kanhända meningsfull?) kontext. I detta sammanhang finner jag det lämpligt att citera 

Birgitta Gustavsson när hon diskuterar varför elever upplever en förhållandevis stor skillnad 

mellan historieundervisning i museer och i skolan. Hon säger att: “Undervisning tar ofta sin 

utgångspunkt i de abstrakta begreppen, vilket får till följd att det är svårt att förstå dessa 

eftersom eleven saknar en egen föreställning om dem.”178 Sett från detta perspektiv, skulle 

elevernas uppskattning för Kulturens miljö tolkas som att det där finns en kontext vilken 

konkretiserar abstraktionen, medan densamma saknas i Gastelyckans visningsmiljö.  

Enligt Heins teori om lärande, skulle Kulturen placeras inom den undervisningspraktik 

han kallar Discovery.179 Här tillåts eleverna interagera med det material om vilket de skall få 

kunskaper. Praktiken innebär vidare en aktiv process, där såväl den fysiska (”hands-on”) som 

den mentala (minds-on”) aspekten är viktig. Man har en objektiv kunskapssyn där de lärande 

subjekten lämnas visst tolknings- och reflektionsutrymme för att på egen hand upptäcka de på 

förhand utlagda slutsatserna och kunskaperna. Praktikens förespråkare säger att: ”If people 

are exposed to raw data, to the phenomena of the world, they will arrive at the correct 
                                                 
176 Se teoridel, s. 18f. 
177 Gardners åtta intelligenser: språklig, social (interpersonell), intrapersonell, kroppslig-kinestetisk, visuell-
rumslig, naturalistisk, logisk-matematisk och musikalisk. Givetvis är dessa intelligenser inte att betrakta som 
vattentäta skott, inte heller förhåller det sig så att en elev endast besitter en intelligens, utan det är snarare en 
fråga om en speciell fallenhet för en av dem. Det jag emellertid menar är att Gardners intelligenser kan ge viss 
vägledning till vilka elever som en musei- och skolmiljö tilltalar eller inte. Se även teoridel, s. 17. 
178 Gustavsson 2002, s. 159f. 
179 Se teoridel, s. 15ff. 
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conclusions; they will reach the generalizations that describes the world as it actually is.”180 

Här uppstår ett, som jag ser det, självklart dilemma: hur vet vi att det urval som 

museipersonalen gjort, att den kunskap som illustreras, verkligen är den sanna spegelbilden 

av världen? Ännu ett dilemma är det vi ser i empirin, nämligen när elever uttrycker att museet 

är ”på riktigt”. Hur är det med autenciteten? Etnologen och museiforskaren Stefan Bohman 

tar upp problemet med vad som är historisk äkthet och vad som är museal äkthet.181 I hans 

studier har det visat sig att känslan av autencitet snarare är viktigare för besökarna än den 

faktiska. Bohman menar att en del av förklaringen ligger i det faktum att den historia 

besökarna möter på museer måste svara mot stereotyper av och föreställningar om det 

förflutna, för att vinna desammas förtroende. I ljuset av Heins och Bohmans resonemang, 

tolkar jag det som att Kulturen för det första svarar mot dessa föreställningar vilket tilltalar 

eleverna, och för det andra att även undervisningspraktiken är tilltalande för eleverna i sin 

uppbyggnad: det är klar och tydligt vilken information, vilka kunskaper, man skall ta till sig 

under besöket samtidigt som det sker under behagliga former där eleven integreras i 

förmedlingen. Svårare är det att placera utställningen på Gastelyckan i några av Heins 

”praktikfack”. Närmast skulle jag vilja hävda att den ligger Constructivism. Utställningen har 

inget på förhand givet kunskapsstoff, budskap eller tolkning, ej heller någon självklar ordning 

eller kronologi, inga texter eller skyltar. Här förväntas besökaren själv skapa och strukturera 

ett innehåll, en tolkning och ett budskap. Besökaren förväntas vara aktiv i sitt 

meningsskapande och kunskapssökande, annars kan inte utställningen erbjuda någonting 

(förutom en estetisk upplevelse för den därtill hågade). Problemet, som jag ser det, om det nu 

är ett sådant, är att utställningen kräver en god portion förkunskaper, och/eller en pedagog. Ett 

av utställningens syften är att vara ett visningsbart magasin, där det säger sig själv att 

föremålen är centrala. Hooper-Greenhill säger att: ”Museum pedagogy is structured through 

the narratives produced through the displays, and also through the style in which these 

narratives are presented.”182 I utställningen står de antika skulpturerna uppställda, visserligen i 

viss tematisk ordning, i ett manér som påminner om det moderna museets glansdagar kring 

sekelskiftet 1800-1900.183 Likt en monter från 1920-talet som visar flinta, efter flinta, efter 

flinta, efter flinta, prydligt presenterade i en absolut rätlodad linje, hylla efter hylla. I likhet 

                                                 
180 Hein 1998, s. 31. 
181 Bohman, Stefan, “Besökarna och museendet av historien”, i Palmqvist, Lennart och Bohman, Stefan (red.), 
Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi, 2:a uppl., Stockholm: Carlsson Bokförlag 2003, s. 102f. 
182 Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, London and New York: 
Routledge 2006, s. 124. 
183 Ett litteraturtips till mueets tillkomsthistorik är Tony Bennett, The Birth of the Museum: history, theory, 
politics, London and New York: Routledge 2005.  
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med det moderna museet finns här en encyklopedisk karaktär, kunskapssynen är, liksom 

Heins Discovery-praktik, objektiv. Genom korrekta och välgenomtänkta visuella 

arrangemang, överförs universella sanningar som realiseras i de utställda objekten. Utifrån 

elevernas svar kan vi märka ett obehag gällande övervakningen ute på Gastelyckan, regeln 

mot att inte röra eller gå för nära det utställda. Återigen ser vi paralleller till det moderna 

museets fostrande karaktär: genom att kontrollera kroppen och uppträdandet, skulle besökarna 

skolas till civiliserade och bildade medborgare. ”Vision is the master sense of the modern 

museum”, som Hooper-Greenhill poängterar.184 Att beskriva Gastelyckans utställning i dessa 

termer allena, vore knappast sanningsenligt eller rättvist. Som jag sa ovan, visar utställningen 

även tydliga drag av en konstruktivistisk syn, vilket är karakteristiskt för det postmoderna 

museet. Vidare förväntas kunskapen och meningsskapandet struktureras genom besökarens 

eget deltagande och egna aktivitet. Utställningen är medvetet organiserad utan given ordning, 

början eller slut, utan ”överflödig” information i det att tolkningsramen skall ligga öppen för 

besökaren.185 Kanske är det häri svårigheten ligger för eleverna. På Kulturen är det tämligen 

uppenbart vad det är de skall lära sig idag. På Gastelyckan är detta inte givet, utan kräver 

engagemang även från elevernas sida. Handlar elevernas avighet till utställningen på 

Gastelyckan egentligen om brist på upplevelse i bemärkelsen underhållning? 

Vad förmedlingsformen anbelangar, visade det sig att visningens föreläsningsform inte 

störde majoriteten av eleverna, vilket leder in på Fines teorier om narrativ berättelse med 

läraren som huvudaktör.186 Många elever upplevde det däremot som viktigt att de integrerades 

i undervisningen genom att få svara på frågor, att delta i diskussioner eller att få komma med 

egna idéer – genom att eleverna m.a.o. aktiverades på ett språkligt plan. Detta förfaringssätt 

kan kopplas till Dewey och hans progressiva teorier kring det deliberativa samtalet: i mötet 

med kamraternas olika åsikter, lär sig eleven visa acceptans för andra (demokratisk 

forstransaspekt) och ”undersöker, reflekterar och prövar innehållet”.187 Gustavsson säger 

vidare att: ”I samtalet händer något med tanken, som blir till mer än vad det var innan. När 

tanken blir omsatt i språk förändras den och omstruktureras; man kan säga att tanken inte blir 

uttryckt i ordet utan blir till genom ordet.”188 Därmed sällar hon sig till Vygotskijs 

sociokulturella teorier om tänkandet och språket. Med språket, d.v.s. kommunikation i en 

social kontext, formuleras och bekräftas tanken och vice versa. Vygotskij betonade språkets 

                                                 
184 Hooper-Greenhill 2006, s. 129. Jfr Axelssons elevintervjuer (2009, s. 121-122, 126) där eleverna betonar 
vikten av det visuella. 
185 Jfr ”spaces of negotiability” hos Fors 2006, s. 124ff. 
186 Om Fines narrativa historia, se teoridel, s. 13f. 
187 Hermansson Adler 2009, s. 29f. 
188 Gustavsson 2002, s. 158f. 
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nödvändiga del i kommunikationen mellan barn och dess omgivning, vilket torde innebära att 

lärarens påverkan i klassrummet eller i museiutställningen, liksom påverkan av olika 

ramfaktorer såsom lärandemiljön, bör finnas i åtanke vid genomförandet av 

historieförmedling även utanför skolan. 

Avslutningsvis kan det, i ljuset av ovan förda resonemang, vara värdefullt att beakta hur 

en vanlig historielektion ser ut, från ett elevperspektiv. När eleverna i Långströms studie fick 

frågan ”Vad händer vanligen på dina historielektioner?”, hamnade läroboken och/eller 

arbetsuppgifter i toppen, medan studiebesök kom sist.189 Jag vill hävda att detta inte är en 

oväsentlig faktor när eleverna i empirin talar om miljöbytet, hur skönt det är att komma ut från 

skolan, att komma till museet istället. Då blir följdfrågan även vilken intention lärarna har som 

tar med sina elever på museibesök. I lärarintervjuer har det framkommit att en av intentionerna 

med besöken ibland handlar just om en ”happening”, d.v.s. en dagsupplevelse där nytta förenas 

med nöje då eleverna får nya kunskaper under en gemensam utflykt.190  Även denna sociala 

aspekt förekommer i empirin och är följaktligen någonting att fundera över i sammanhanget.  

 
3.3 Att erfara historia 

Empirin för denna analysdel visar att eleverna använder en gemensam uppsättning ord, en 

speciell terminologi om man så vill, när de beskriver hur de erfar, d.v.s. känner och/eller 

upplever, historia i en museikontext. Terminologin återfinns även i Per-Ola Jacobssons 

empiriska material, antingen i exakta eller i liknande formuleringar.191 Från dessa två källor 

kan vi således rama in följande nyckelbegrepp: få bättre insyn, leva/tänka sig in i, enklare att 

föreställa sig, få bättre förståelse, lättare att lära sig, lättare att komma ihåg, skapa bilder i 

huvudet/den verkliga bilden, uppleva hur det var, använda alla sinnen, se och röra och få en 

historisk känsla.  

                                                 
189 Långström 2001, s. 54. 
190 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel, ”Det didaktiska mötet – analys och reflektion”, i Aronsson, Peter, 
Gerrevall, Per och Larsson, Erika (red.), Att resa i tiden. Mål och medel i mötet mellan museum, skola och 
elever, Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2000, s. 109f. Även Axelsson (2009, s. 
276f.) tar upp vilka intentioner och mål lärare kan ha inför museibesök. Axelsson poängterar att då ett 
museibesök genomförs på slumpartad grund, utan att egentligen integreras med undervisningen, utan för- och 
efterarbete, riskerar målen att bli oklara vilket i sin tur påverkar hur elevens meningsskapande av besöket 
kommer att te sig.  
191 Jacobsson, Per-Ola. “Historiemedvetenhet”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Konsten att lära och 
viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Centrum 
för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, 38-59. Jacobsson låter elever svara på enkätfrågor 
efter ett genomfört rollspel på Kalmar Läns museum år 2001, med sekelskiftet 1800-1900-tal som tema. En elev 
svarade (s. 53): ”Det fungerade väldigt bra. Jag har aldrig tänkt på hur människor hade det, hur deras liv såg ut. 
Det enda man får lära sig i skolans läroböcker är om viktiga händelser. När man själv fick uppleva hur en dag 
kunde vara för en människa på sekelskiftet får man en helt annan förståelse för människors liv för 100 år sen. 
Man lär sig väldigt mycket när man blandar in känslor och upplevelser i undervisningen.” 
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I resultatdelens två intervjuer talar eleverna om hur viktigt det är att få vistas i, och till 

viss del bruka, en tidsenlig miljö i det att inlevelsen blir lättare. I den sista intervjun menar 

eleverna att museimiljön på Gastelyckan gjorde att det var svårt för dem att tänka/leva sig in i 

den tid som föremålen hörde hemma i, d.v.s. antikens Grekland. Detta skulle, på ett generellt 

plan utan hänsyn till individers unikhet, kunna tolkas som att ett abstrakt tidshopp i elevens 

tanke ”kräver” en tidsenlig, konkret kontext vilken möjliggör språnget, den tankemässiga 

förflyttningen, mellan tidsdimensionerna (vilket i sin tur möjligen kan säga någonting om 

elevens historiemedvetande, i detta fall förmågan att röra sig mellan tidsdimensionerna). Trots 

den kritik som framlagts på senare år, skymtar konstruktivisten Jean Piaget och hans 

stadielära i bakgrunden: teorin om barnets utvecklingsfaser, att det är först i 12-15-års åldern 

som barnet utvecklar en förmåga till mer abstrakt tänkande med ökad förmåga att röra sig i tid 

och rum.192 Visserligen rör det sig här om 16-åringar, men de uttrycker ett relativt starkt 

behov av konkreta föremål och miljöer. Kanske handlar det inte om svårigheter att tänka 

abstrakt, utan är snarare frågan om en ”upplevelse-fixering”?  

Det empiriska materialet talar således om friluftsmuseet Kulturen som en positiv 

lärokontext i den bemärkelsen att de ovan nämnda nyckelbegreppen kan realiseras i tidsenliga 

miljöer, vilket omvänt bidrog till den negativa uppfattningen om Gastelyckan som 

lärokontext: här fick inte orden komma till uttryck i praktiken. Jacobsson kommenterar att 

”historien skall upplevas och rustas med liv, färg, doft och smak” i vår tid där upplevelse 

blivit ett honnörsord.193  Det är ett påstående som visar påfallande likheter med elevernas 

uttalanden och vilket, i sin negativa tolkning, kanhända lockar till ”vetenskapligt” avfärdande. 

Ett sådant avståndstagande av samtidens upplevelseorienterade verksamhet, menar Aronsson, 

är dock oklokt emedan ”det står klart att lärandets kognitiva sidor är starkt förbundna med 

affektiva och normativa dimensioner”.194  

Erika Larsson kommenterar olika varianter av tidsresor för elever på museer. I t.ex. 

rollspel deltar eleven aktivt med en egen karaktär att gestalta och agera efter. Här blir det 

förflutna närvarande och eleven får inlevelse i en annan tids villkor. Betoningen ligger då på 

inlevelse och interaktion, där eleven lever sig in i historien med klädombyte och sysslor i 

distinkta miljöer. (Detta är gott nog, men som jag ser det rör det sig om en momentan 

förflyttning i tiden. Vad säger det då egentligen om elevernas förmåga att röra sig mellan 

tidsdimensionerna och vidare om deras historiemedvetande? Kanske ligger vinsten just i att 

                                                 
192 Piaget, Jean, Barnets själsliga utvecklig, 2:a uppl., Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag 2008. Piagets 
presenterar sin stadielära The Child’s Construction of Time från 1927.  
193 Jacobsson 2002, s. 40.  
194 Aronsson 2009, s. 101. 
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eleverna kan sätta de ”historiska glasögonen” på sig och se/uppleva/reflektera historia från ett 

annorlunda perspektiv?) En annan variant är att endast personalen går in i olika roller, medan 

besökaren kan röra sig fram och tillbaka i historien. I fokus här är fantasi och upplevelse. 

Slutligen tar Larsson upp en variant som helt saknar rollgestaltning, utan koncentrerar sig på 

aktivitet och sinnesintryck där känslan av att vara i en annan tid infinner sig. Besökarna 

aktiveras men som sig själva och inte utklädda till en annan roll.195 Den sista modellen kan 

relateras till ett vanligt skolbesök på Kulturen, med inlånade aspekter från de två andra 

modellerna. Värt att uppmärksamma, om man utgår från terminologi, förmedlingsmiljö och 

förmedlingsmodus i resonemanget hos Larsson, är att eleverna i denna undersökning själva 

verkar ha anammat principen och insett poängen med att vistas i ”rätt” miljöer med allt vad 

det innebär. Eleverna ”driver” faktiskt denna fråga ganska hårt, och empirin visar upp en god 

konsensus. Frågan återstår emellertid om eleverna de facto förmår bedöma vad som är 

”verkligt” eller om de endast, till följd av en stark inlevelse, upplever det presenterade som 

autentiskt? Här blir åter Bohmans diskussion om autencitet, berörd ovan, aktuell.  

Låt oss anta, vilket jag är benägen att göra, att då eleven säger sig har fått en historisk 

upplevelse, då handlar det i själva verket om att en personlig relation har uppstått mellan det 

presenterade (ett föremål, en sång, en berättelse m.m.) och den subjektiva betraktaren. Det 

presenterade har relaterats till betraktarens livsvärld (jfr Jensen), vilket i samma ögonblick blir 

relevant och således av intresse. Enligt Nietzsches antikvariska bruk hör uppskattning för och 

omvårdnad av historia samman med en personlig relation.196 Utifrån detta resonemang skulle 

således elevernas många lovord kring upplevelse och inlevelse kunna förklaras. Givetvis är 

det inte riskfritt att locka fram elevernas historieintresse genom upplevelser där eleven kan 

knyta an historia till den egna personen. Balansgången och svårigheten ligger i att utgå från 

elevens livsvärld på ett kunskapsmässigt plan, utan att för den sakens skull tappa fokus till ett 

nöjesmässigt plan. Faran ligger i att upplevelsen, med hjälp av de känslor den aktiverat, ges 

en validitet som överskuggar själva kunskapsinnehållet. Aronsson menar att en historisk 

inlevelse inte är att missta för en historisk insikt, men att den senare kan stimuleras av den 

förra.197 Kanske är det detta resonemang man som pedagog skall ta till vara på: att låta 

inlevelsen bli ett kugghjul eller en inkörsport till insikten. Upplevelsen kan således sägas 

                                                 
195 Larsson, Erika, ”Att resa i tiden”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Konsten att lära och viljan att 
uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, Centrum för 
kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, s. 14f. 
196 Se teoridel, s. 14f. 
197 Aronsson, Peter, ”Kunskap och handling”, i Aronsson, Peter och Larsson, Erika (red.), Centrum Konsten att 
lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli, 
för kulturforskning, Växjö universitet, Rapport nr 1, 2002, s. 69. 
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stimulera inlevelsen som eleven, med hjälp av bl.a. gemensamma diskussioner och enskild 

reflektion i källkritisk och analytisk anda, kan omsätta till insikter vilket i sin tur resulterar i 

kunskaper. Personligen vill jag gärna se elevernas efterlysning av inlevelse, sinnen o.s.v. i 

ljuset av detta resonemang: det är i upplevelsen de möter och erfar historien och det åligger 

pedagogen, med hjälp av för- och efterarbete, att tillsammans med eleverna reda ut vad som är 

”verkligt”. När Hein diskuterar huruvida museiupplevelser kan vara utbildande198, tar han upp 

Deweys inställning till upplevelsens lärande karaktär. För att upplevelsen skall generera 

kunskap, skall den vara strukturerad och öppen för vidare upplevelse, den skall utmana och 

inte vara vardaglig.199 Att vara intressant och levande räcker alltså inte. 

 

3.4 Att värdera historia 

När eleverna ombeds svara på vad visningen handlade om, är syftet främst att kontrollera 

elevernas minne och förståelse, samt i viss mån tolkning. Hälften av eleverna menade att 

visningen handlat om antiken och endast tio elever svarade att det handlade om antiken och 

paralleller till andra historiska epoker, vilket eventuellt visar elevernas svårigheter med en 

historieundervisning som rör sig mellan olika epoker och är flerkronologisk. Mitt antagande 

är att eleverna är vana vid att beta av epok för epok, och blir osäkra alternativt ovana vid en 

annan metod som den under visningen, när epoker friskt blandas med varandra i det att tema 

snarare än kronologi står i fokus. I en intervju ges emellertid ett lika välformulerat och 

genomtänkt som i sammanhanget ovanligt svar, nämligen: ”synen på människan av 

människan själv… liksom över en tidslinje”, vilket får anses peka på en hög förståelse- tillika 

tolkningsgrad (jfr min ”narrativa kompetens” som deldefinition av historiemedvetande). Å 

andra sidan förekommer två enkätsvar som visar på elevers olika förutsättningar och 

erfarenheter då innehållet tillskrivs ”gamla gipsguppar, stora och trasiga”, från ”ett utdött 

släkte”. Om man skall ta Bourdieus habitus-begrepp, d.v.s. varje individs kulturella kapital 

och bagage, i beaktande här, blir det tämligen intressant. Eleverna i intervjun skulle enligt 

Bourdieus terminologi och teori, ha ett högt kulturellt kapital emedan deras bakgrund och 

hemmiljö har akademisk prägel.200 Vad det beträffar de elever som svarat att det handlade om 

gipsgubbar, kan ingenting säkert sägas om deras bakgrund,201 utan endast mer eller mindre 

kvalificerade gissningar läggas fram. I enkäterna svarar dessa två elever genomgående 

                                                 
198 Sundgren (2008, s. 83, not 3,) noterar att den svenska översättningen ”utbildning” inte är helt lyckad emedan 
engelskans ”education” även inkluderar socialisation, bildning, självbildning och lärande.  
199 Uppgifter om Dewey är här hämtade från Hein 1998, s. 2.  
200 Uppgiften är hämtad från samtal med klassens historielärare i samband med genomförd elevintervju. 
201 Enkäterna var anonyma, givetvis av sakens natur till skillnad från intervjuerna. 
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sparsamt och till synes ointresserat, där förståelsen överlag tycks ligga på en förhållandevis 

låg nivå jämfört med klasskamraterna. Om vi åter använder oss av teorier om kulturellt 

kapital, skulle dessa två elever ha ett lågt sådant, vilket i sin tur är kopplat till samhällsstatus, 

d.v.s. att låg utbildning och inkomst innebär ett lågt kulturellt (och socialt) kapital och vice 

versa. Minnet, förståelsen, tolkningen och ”kunskapandet”, tillika intresset, står i 

beroendeförhållande till varandra.  

I datamaterialet kan man se att några innehållsmoment sticker ut på så sätt att de har 

fastnat i minnet hos eleverna. Gudinnan Nike och hennes koppling till sportmärket Nike’s 

logga samt sport, idrottare och OS är något som fastnat. Såväl Nike som OS har en hög 

relevansnivå för eleverna, båda två förekommer i elevernas livsvärldar och vardag, här finns 

därmed beröringspunkter och meningsfull information. Ännu ett ”populärt” moment var 

myten om silenen Marsyas som flåddes levande av en skytisk slav. Många elever mindes 

detta, men inte lika många diskussionen vi hade om etnicitet och främlingsfientlighet i 

samband med myten och skulpturen. Man skulle kunna argumentera att berättelser om ”ond, 

bråd död” alltid fascinerar människor,202 men jag tycker det är tillräckligt – och viktigt! – att 

poängtera att en god berättelse fortfarande tycks kunna fånga och intressera elever.203 Att den 

tillhörande diskussionen inte verkar ha fastnat i minnet, tror jag till viss del kan ha sin 

förklaring i att det blir för många intryck, för mycket information, och att den diskussionen 

med fördel skulle ha tagits som en uppföljning av museibesöket. En alternativ och praktisk 

förklaring, är att denna diskussion skedde sist i visningen, då det inte är alltför våghalsigt att 

hävda att koncentrationsnivå torde ha sjunkigt sedan starten. Ett sista moment som skall lyftas 

fram är jämställdhetsfrågan, som de flesta elever har kommit ihåg. Även här tror jag det rör 

sig om beröringspunkter med elevernas vardag, där jämställdhetsaspekten ständigt är aktuell.  

Apropå frågan om eleverna uppfattade visningens innehåll som aktuell, kan man säga att 

svaren hänger samman med förståelsegraden av innehållet, de utgör två sidor av samma mynt. 

Eftersom en majoritet menade att visningen handlade om antiken allena, blir givetvis följden 

att många inte ansåg innehållet vara aktuellt – inte särskilt förvånande då de vid 

genomförandet höll på med världskrigen – men likväl intressant. Av de elever som menade att 

innehållet varit aktuellt, hade sambanden mellan de historiska tidsepokerna uppmärksammats.  

                                                 
202 Vilket faktiskt är ett av många knep jag fått lära mig som museipedagog: när intresset håller på att svalna, dra 
då till med personskildringar och öden som väcker avsmak, empati, fascination eller dylikt, bara det väcker 
känslor som åhöraren på något sätt kan sätta den egna personen i relation till.  
203 Om narrativ historieförmedling, se teoridel, s. 13f. Jfr även Långström (2001, s. 70) där det framkommer att 
äventyr, stora upptäckter, krig och diktatorer hamnar i toppen på vilken sorts historia som intresserar eleverna 
mest. Marsyas grymma öde är, i likhet med äventyrsgenren, fantasieggande och fängslande.  
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I några svar, antyds att eleverna har erfarit en ny arbetsmetod. Exempel på detta är när 

eleverna säger att de lärt sig om antiken på ett sätt de inte fått annars, att de ”greppade det mer 

långsiktigt”, att de fick se och analysera historia ur ett nytt perspektiv, att de fick en förståelse 

för sambanden mellan tiderna och för hur antiken är relevant för andra tider, bl.a. Andra 

världskriget och för dagens samhälle. En elev säger: ”I början förstod jag inte alls vad detta 

hade med WW2 att göra. Men efter ett tag förstod man och då kändes det viktigare att vara 

uppmärksam.” I klass 1 hänvisar eleverna vid flera tillfällen till att de inte läst om antiken, 

och att det därför är svårare att svara på frågor bl.a. rörande innehåll. När det gäller 

faktakunskaper inser jag att det blev detaljrikt för denna klass, men intressant är det faktum att 

detta skulle ”hindra” dem från att reflektera över dagens olika varianter av demokrati (som vi 

f.ö. hade uppe till diskussion) samt för att förstå visningens innehåll och arbetsmetod.204 

Vidare är det då av intresse att ställa sig frågan vad eleverna uppsnappar under ett dylikt 

museibesök, vad de minns, hur de återger och tolkar det upplevda? Kanske avspeglar detta 

även en skillnad i klassernas erfarenheter och förutsättningar för att förstå och tolka 

innehållet; i klass 2 har man börjat A-kursen med antiken och dessutom delvis arbetat utifrån 

begreppet ”historiska glasögon”, vilket, mig veterligen, inte förekommit i klass 1.  

Av visningens tre teman, jämställdhet, demokrati och etnicitet, har jämställdhetsfrågan 

varit mest framgångsrik. En enda elev mindes och kunde återge dessa teman trots att de 

presenterades för eleverna i introduktionen till visningen. När det gäller demokratiaspekten, 

torde man kunna förvänta sig att eleverna vid det här laget, i dagens gymnasieskola, skulle 

svara mer utförligt i enkätfråga sju än vad som är fallet. Att analysera demokratins införande 

och betydelse, visade sig vara en mycket svår fråga för eleverna. Givetvis kan detta bero på 

felaktig och otydlig formulering. Det bör emellertid framhävas att intresset för 

demokratitemat var tämligen svalt vid diskussionerna under visningen. Dessutom har eleverna 

sedan januari avhandlat hela 1800-talet och början av 1900-talet, d.v.s. två århundraden där de 

demokratiska frågorna är centrala och vilka eleverna borde ha ganska färskt i sinnet. Hur 

kommer det sig att ingen gjorde kopplingar till t.ex. riksdagsreformen 1865 i Sverige, en 

demokratiform i mångt och mycket lik den antika athenska? Beror det på bristande kunskaper, 

lågt intresse eller svårighet med arbetsmetoden? När Långström i sin enkätstudie frågar 

eleverna vilken slags historia de intresserar sig för, hamnar demokratins utveckling på sista 

plats.205 Långström menar att ungdomarnas osäkra inställning till demokrati är svårförklarad, 

och han frågar sig om skolundervisningen i frågan blivit sämre, eller om eleverna ser 

                                                 
204 Se visningsupplägg och arbetsmetod under Metod och material, s. 18ff. samt Bilaga. 
205 Långström 2001, s. 70. 
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demokrati som en självklarhet som inte kräver någon större reflektion eller vidare 

utveckling?206 Personligen är jag dessvärre benägen att tro på den senare förklaringen. Om så 

är fallet, bör man ställa sig frågan varför demokratin tas för givet och hur man i så fall kan 

ändra på en sådan inställning hos eleverna. 

Avslutningsvis talar det empiriska materialet om att eleverna framför allt värderar den 

historia: 

 

• som direkt förekommer i och berör deras vardag (didaktiska frågan Vad?, t.ex. 

OS, Nike och jämställdhet), 

• som kan framföras i en fängslande berättelse med inslag av dialog (didaktiska 

frågan Hur?, elevdeltagande och narrativ lärarstyrd historieförmedling, t.ex. 

Marsyas skytiske slav och diskussioner),  

• som de kan uppleva med sina sinnen i en ”autentisk” miljö (didaktiska frågan 

Var?, t.ex. Kulturens friluftsmuseum), och 

• som kan förklara och ge dem verktyg för dagsaktuella samhällsfenomen och 

frågor (didaktiska frågan Varför?).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 Långström 2001, s. 168. 
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Del 4: SLUTDISKUSSION 

I detta avlutande kapitel skall uppsatsens frågeställningar besvaras och diskuteras mot 

bakgrund av resonemang förda i analysen. Avslutningsvis kommer även en diskussion att 

föras kring hur en historieundervisning i gymnasieskolan förslagsvis kan genomföras på det 

att såväl de kulturpolitiska som de utbildningspolitiska målen, presenterade i inledningen, 

uppnås. Innan mina slutsatser läggs fram, vill jag åter poängtera vad som inledningsvis sades, 

nämligen att undersökningens resultat inte på något sätt skall, eller kan, tolkas som absoluta 

och allmängiltiga för elevers uppfattningar om historieförmedling i en museimiljö. En 

praxisnära studie av detta slag kan endast ge riktlinjer och visa på tendenser, någonting som i 

aktuellt fall understöds av en väl sammanhållen empiri.  

 

Uppsatsens syfte är tudelat. Det primära syftet med genomförd undersökning är att kartlägga 

hur elever själva uppfattar historieförmedling vid ett museibesök. Det sekundära syftet är att 

se om elevernas svar ger uttryck för deras historiemedvetande. För att uppnå dessa syften 

formulerades fem frågeställningar, vilka nu skall besvaras. 

Till den första frågeställningen, Hur är elevernas inställning till historieförmedling i 

museer?, använder jag mig framför allt av område 2. Att möta historia, 3. Att erfara historia 

och 4. Att värdera historia. Jag vill hävda att eleverna har en mycket positiv inställning till 

historieförmedling på museer, empirin är entydig här. Elevernas uttalanden kan delas in i fyra 

olika aspekter: en socialt betingad, en kunskapsbetingad, en upplevelsebetingad och en 

underhållningsbetingad. Den socialt betingade aspekten handlar om uppskattningen att få göra 

någonting gemensamt med klassen utanför skolan. För att få ett fungerande och givande 

undervisningsklimat, vill jag påstå att det är viktigt att tillfällen ges att skapa olika slags 

relationer, dels mellan eleverna själva, men även mellan lärare och elever. Många elever talar 

om att de förvärvar ny historisk kunskap och nya förhållningssätt till historieämnet, vilket 

svarar för den kunskapsbetingade aspekten. Inom den upplevelsebetingade aspekten visar 

eleverna uppskattning för att få vistas i, enligt deras uppfattning, autentiska miljöer och få 

erfara historia. Den sista aspekten, den nöjesbetingade, täcker uttalanden som betonar 

miljöombytet, att få komma ut från klassrummet och bryta vardagen.  

Till den andra frågeställningen, Hur uppfattar eleverna förmedlingsformen?, är det i 

synnerhet område 2. Att möta historia och 3. Att erfara historia som legat till grund för 

slutsatserna. Visningens undervisningsmodell utgjordes av en blandning av traditionell 

visning, med förankring i John Fines teorier om narrativ historia, och elevintegrativa inslag. 
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Med några enstaka undantag, uttalar sig eleverna positivt om denna ”föreläsningstyp”, i 

synnerhet uppskattades frågor, gemensamma diskussioner och att de själva fick komma med 

idéer. En kritik som ofta framförs mot museipedagogik, är att det är en aktiv pedagog som 

pratar inför passiva elever. Utifrån elevernas svar, drar jag följande slutsats: Det är inte det 

faktum att pedagogen är huvudaktör som utgör problemet, utan problematiken ligger snarare i 

att eleverna inte släpps in i visningen mellan berättelserna. Jag vill, med avstamp dels i 

empirin, dels i min egen yrkeserfarenhet, hävda att museipedagogen bör vara en berättare i 

John Fines mening. Detta innebär konkret att pedagogen skall 1. vara påläst, d.v.s. ha goda 

ämneskunskaper, 2. vara strukturerad, d.v.s. vara på det klara med vad det är som skall läras 

ut vid tillfället och varför, 3. ha en god berättarteknik, 4. ge eleverna tid att reflektera och 

diskutera mellan de olika berättarmomenten, och slutligen 5. vara entusiasmerande. Dessa 

egenskaper kan naturligtvis även appliceras på klassrummets pedagog. 

Till den tredje frågeställningen, Hur uppfattar eleverna förmedlingsmiljön?, använder 

jag mig framför allt av område 2. Att möta historia och 3. Att erfara historia. Museimiljön 

beskriver eleverna återigen generellt som mycket positiv. Den dominerande åsikten är att 

museet visar historia ”på riktigt”. Flertalet elever menar att det underlättar att förstå, att lära 

sig, att komma ihåg och att tänka sig in i olika historiska epoker och förutsättningar genom att 

ha ett föremål att fästa blicken på. En sådan tilltro till museets autencitet, innebär emellertid 

ett potentiellt problem: samma faktorer som kan stimulera en kunskapsprocess hos eleverna 

kan även hämma den. Eleverna talar om att museimiljön ger dem en upplevelse och det är 

denna upplevelse som är så väsensskild från klassrummets undervisning: antingen stimulerar 

den till vidare utveckling av kunskap – eller av fantasin. Just häri ligger upplevelsens 

dilemma. Balansgången mellan verklighet, (kritisk) tolkning och fantasi kan vara hårfin. 

Svårigheten ligger i det faktum att eleverna tilltalas av detta förhållande, vilket delvis skulle 

förklara den positiva inställningen till museet som lärandemiljö, men de har samtidigt svårt att 

skilja på vad som är vad.  

Till den fjärde frågeställningen, Vilken elevgrupp tilltalas respektive tilltalas ej av 

museibesök och varför?, är det framför allt område 1. Att beskriva historia och 2. Att möta 

historia som används. De elever som, att döma av empirin, tycks tilltalas av museibesök är i 

första hand de som uppskattar den friare lektionsformen. Med detta åsyftas dels att inte sitta 

stilla i bänken och lyssna, läsa eller anteckna, dels den fysiska friheten, att få röra sig på en 

yta som inte är begränsad. De elever som inte tilltalas av museibesöket, resonerar helt enkelt 

omvänt: de värdesätter klassrumsundervisningen med allt vad det innebär. Om min tolkning 

av elevernas uppförande under visningen samt av empirin är korrekt, skulle jag dessutom vilja 
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hävda att de elever som är trygga i klassrummets förutsägbara ordning och struktur, föredrar 

detsamma, medan de elever som är uttråkade av klassrummets förutsägbarhet, uppskattar 

museimiljöns frihet i högre grad. En annan utgångspunkt är även hur elevens inställning till 

historieämnet är överlag. Min slutsats i denna fråga är tämligen grundläggande, att elever helt 

enkelt följer människans natur och är unika. Följaktligen har elever olika dispositioner för att 

tillägna sig kunskap.  

Till den femte frågeställningen, Hur visar eleverna i sina svar sitt historiemedvetande 

och kan detta i så fall på något vis sättas i relation till museibesök(et)?, är i synnerhet område 

1. Att beskriva historia samt 4. Att värdera historia viktig, men även de övriga områdena vägs 

in då det är elevernas sätt att svara på frågorna som är avgörande. I teoriavsnittet formulerade 

jag fyra punkter som utgör min definition tillika tolkning av historiemedvetande. När det 

gäller den första deldefinitionen ”tidsmedvetande”, talar empirin vid en krass tolkning, om att 

majoriteten elever inte uppfattar historia i ljuset av de samverkande tidsdimensionerna dåtid, 

nutid och framtid. Dåtid, möjligtvis i kombination med nutid, tycks dominera. Som jag 

ingående tagit upp i analysen, innebär detta emellertid inte att eleverna inte har en 

tidsmedvetenhet som inkluderar samtliga dimensioner. Eleverna kan mycket väl tänka i 

flerdimensionella banor, men i egenskap av en tyst kunskap. En tyst kunskap bär just sitt 

namn eftersom den inte låter sig formuleras i språkets medierande roll. Hur skall man då 

kunna ”mäta” en sådan kunskap? Nästa deldefinition, ”medvetande om människan som en 

historisk och sociokulturell varelse”, är något lättare att uttala sig om. Eleverna visar en 

relativt stor insikt i att världen är skapad av dåtiden, d.v.s. av människor som levde då och av 

deras val och handlingar. Likaledes visar de viss insikt i att vi idag kan påverka framtiden 

genom vad vi gör i nuet. Däremot finner jag att eleverna i de allra flesta fall kopplar detta till 

kollektivet och inte till sin egen person, vilket har betydelse för identitetsbildandet. Å andra 

sidan innebär detta att eleverna identifierar sig med Oss, mot De andra, vilket inte är särskilt 

märkvärdigt, det är så vi människor gör. Vi kan konsten att spegla oss utan en spegel. Vi vill 

tillhöra en grupp och anammar gruppens värdesystem, kultur, historia och identitet. Problemet 

här ligger i så fall i vilket Oss, i vilken grupp, eleven identifierar sig med och utgår från? 

Eleven ingår nämligen i många olika grupper och därmed kulturer, som t.ex. familj, vänner, 

skola och träningskompisar. Därmed har vi kommit in på den tredje deldefinitionen, 

”identitetsmedvetande”. Detta medvetande handlar om att reflektera kring sin identitet och 

plats i historien i mötet med det främmande. Emedan empirin inte ger tillräckligt mycket 

information i denna fråga, menar jag att några tendenser, förutom den ovan framlagda, inte 

låter sig göras. Den fjärde och sista av mina deldefinitioner handlar om ”narrativ 
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medvetenhet”. Med detta medvetande menar jag förmågan att kunna beskriva och till viss del 

förklara de ovan uppräknade deldefinitionerna med egna ord och tankar. Jörn Rüsen menar att 

det är i berättelsen som eleven utvecklar ett historiemedvetande, vilket ligger till grund för 

denna deldefinition. Hur har eleverna klarat av uppgiften? Empirin visar att ganska många 

elever faktiskt försöker sig på att föra längre, sammanhängande resonemang. En del lyckas, 

de flesta inte. Det kan låta deprimerande och hårt från min sida, men jag menar att de faller på 

mållinjen. Den första ”missen” de gör, är att de inte förmår binda samman texten, åsikterna 

och uttalandena kommer i stackatoform. Den andra är att svaren innehåller ”rätt” form men 

saknar innehåll. Med detta menar jag att eleverna till viss del behärskar en terminologi som 

gärna kopplas till ett historiemedvetande, men det finns ingen tyngd eller mening i innehållet 

och de kan inte ge exempel eller svara specifikt. Det är som om eleverna vet vad de förväntas 

säga, men att de inte kan omsätta den vetskapen till kunskap. Detta försvårar en eventuell 

bedömning av deras historiemedvetande. En annan problematik är naturligtvis kopplat till 

behärskning av det svenska språket i tal och skrift, vilket å andra sidan inte alls behöver säga 

någonting om elevernas historiemedvetande. Goda kunskaper i svenska leder inte automatiskt 

till ett välutvecklat historiemedvetande och vice versa. Det är emellertid genom språket vi 

kommunicerar våra tankar och uppfattningar till omgivningen. Vilken slutsats kommer jag då 

fram till gällande den femte och sista frågeställningen? I frågeställningens första led, om 

elevernas svar visar några uttryck för deras historiemedvetande, nöjer jag mig med de 

tendenser jag redogjort för ovan. Hur ställer jag mig till det andra ledet i frågeställningen, om 

ett eventuellt historiemedvetande kan sättas i relation till museibesök? Vilken slutsats drar jag 

här? Svaret är ingen. Det vore inte försvarbart med den empiri jag själv förfogar över, ej 

heller med tanke på hur forskningsläget ser ut idag. Jag skall istället ringa in några faktorer 

jag anser vara viktiga beträffande museet som lärandemiljö och sätta dessa i relation till de 

kultur- och utbildningspolitiska mål som gäller för historieundervisning i gymnasieskolan. 

 

Man kan inte erfara historia. Detta blir den oundvikliga slutsatsen av en vetenskaplig, objektiv 

historiesyn. Jag menar att en sådan syn medför implikationer för lärandeprocessen emedan det 

innebär ett tydligt avståndstagande från ämnets subjektiva dimension. Såvida jag inte misstar 

mig, är det subjektet som aktivt skall bearbeta eller passivt skall mottaga kunskap, beroende 

på vilken pedagogisk ståndpunkt som används. Att distansera sig från ämnets och lärandets 

subjektiva processer, synes mig således underligt. Självklart kan man erfara historia! Det är ju 

när detta händer med eleverna, som de möter mig i visningen. Och det är här museet som 

lärandemiljö har sin styrka. Museet väcker ämnet till liv. Historia får inte låsas in i 
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klassrummet eller i läroboken, det står i direkt kontrast till dess levande och kontinuerliga 

karaktär.  

I de kulturpolitiska målen betonas att skolan är såväl ett utbildnings- som ett 

bildningsorgan samt att museet och skolan gemensamt ansvarar för bildningen. Skolans 

utbildande funktion vill jag tolka som en grundläggande kunskapsplattform, vilken på sätt och 

vis kan jämföras med en allmänbildning. Eleverna får en skolning, med en början och ett slut 

inom avgränsade ämnesområden. Detta ger eleverna vad jag benämner faktakrokar. Utifrån 

dessa ”livlösa” faktakrokar kan eleverna sedan utveckla förmågan till självständigt 

analyserande och kritiskt tänkande, till värderingsfrågor kring etik och moral, d.v.s. frågor 

som är av en livslång karaktär och har således med skolans bildningsfunktion att göra. Det är i 

detta skede museet och skolan bör samverka. Genom att utgå från sina i skolan förvärvade 

faktakrokar, kan eleven på museet utmanas i sina föreställningar och stimuleras till andra 

perspektiv än det egna. Detta sker bl.a. genom gemensamma diskussioner kring det urval av 

stoff, presentation och förmedling som museet gjort. Eftersom styrdokumentens begrepp 

historiemedvetande i mångt och mycket handlar om förmågan att perspektivera historiska 

kunskaper, menar jag att utvecklandet av en elevs historiemedvetande hamnar inom skolans 

bildningskaraktär. Om historiemedvetande skall förstås som bildning snarare än utbildning, 

vilket är min åsikt (med reservation för begreppets komplexa väsen), faller sig ett samarbete 

mellan museet och skolan naturligt: museet besitter andra förutsättningar att levandegöra 

historien än klassrummet. För eleven som studerar historia måste den göras relevant och 

levande, vilket även Bernard Eric Jensen åsyftar med sin betoning på elevens livsvärld. Att 

förlägga historieundervisning ute i vårt rika kulturlandskap innebär att de abstrakta 

läromomenten får en konkret form mitt i vår vardag och det är där jag menar att 

meningsskapandet ligger. Det handlar inte allena om museibesök som blir en ytterligare 

belastning för skolornas redan ansträngda ekonomi. Det handlar om stadsvallen och om de 

gamla tullportarna, om stadens kyrka och om monumenten, det handlar om den gamla 

saluhallen och om torget, det handlar om en nedlagd industrilokal och om järnvägsstationen, 

om kvarteret där fattighuset låg, o.s.v. Det kostar ingenting, men kräver planering och gedigen 

ämneskunskap av läraren. Det skall knappast innebära något problem, även om man blir 

aningen orolig vid en genomläsning av Eva Queckfeldts artikel i Historielärarnas Förenings 

Årsskrift från 2001, där hon redogör för lärarstudenters sviktande historiekunskaper.207  

                                                 
207 Queckfeldt, Eva, ”Bättre eller sämre? En jämförelse mellan historiestudenternas förkunskaper 1993 och 
2000”, i Nilsson, Bengt (red.), Historielärarnas Förenings Årsskrift 2001, s. 77-81. 
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Vilken historieundervisning skall då bedrivas i gymnasiet för att uppnå dels det 

kulturpolitiska bildningsmålet, dels styrdokumentens betoning av historiemedvetande? Först 

och främst menar jag att det är av godo att börja från början med de didaktiska frågorna hur, 

vad, var och varför. Det synes mig som om hur-frågan en längre tid dominerat didaktiska 

diskussioner och teorier, den på senare tid så omtalade metoden problembaserat lärande 

(PBL) är ett exempel. Ännu ett exempel är styrdokumentens betoning på att det är hur 

eleverna hanterar och använder sig av sina kunskaper som räknas. Givetvis är den kvalitativa 

sidan av lärandeprocessen central för att förstå hur man skall nyttja sina kunskaper och 

färdigheter, men även den kvantitativa sidan har en poäng, vilket jag återkommer till nedan. 

Likaså har varför-frågan, d.v.s. syftet, lyfts upp. Ett tydligt exempel torde vara hur skolan med 

utgångspunkt i Förintelsen arbetar med frågor kring mänskliga rättigheter, 

främlingsfientlighet, etnicitet, etik och moral o.s.v. Däremot har vad- och var-frågorna fått stå 

i bakgrunden, och det är dessa två jag vill synliggöra i diskussionen. Jag anser att det är lika 

viktigt att väga in frågor kring förmedlingsmiljö som förmedlingsmodus när elevens 

lärandeprocess beaktas. Förutom att ett miljöombyte kan väcka ett momentant intresse och 

engagemang hos eleven, torde en ny miljö med förändrade villkor och förutsättningar för 

kunskapsförmedling och tolkning, på längre sikt stimulera eleven i sitt kunskapande i det att 

densamme utmanas genom den förändrade miljön. Med detta sagt, vill jag hävda att besöket i 

Gastelyckans utställningslokal var mycket nyttigt för eleverna eftersom de där mötte 

någonting nytt och därmed tvingades aktivera, bearbeta och kanske även utmana sina tidigare 

kunskaper. När det gäller vad-frågan, själva undervisningsstoffet, är det min åsikt att denna 

aspekt har behandlats på ett näst intill respektlöst sätt i tidigare och rådande 

utbildningspolitik. Att elevernas ämneskunskaper har sjunkit under de senaste tio åren vill jag, 

väl medveten om den eventuella provokation jag därmed väcker, med bestämdhet hävda. 

Anledningen till detta uttalande är kanhända inte vetenskaplig, men likväl en realitet i min 

vardag som museipedagog: jag kan inte längre utgå från den kunskaps- eller faktanivå, som 

jag gjorde sommaren 1999. Eleverna har helt enkelt inte det kunskapskapital med sig. Detta är 

beklagligt ur många aspekter, inte minst eftersom bristande historiekunskaper slår tillbaka på 

så många områden inom dagens globala samhälle. Ett ypperligt exempel på vad historiska 

kunskaper gör för helhetsförståelsen, torde vara den i skrivande stund eskalerande Israel-

Palestina-konflikten. För att till fullo förstå de olika stimuli som ligger bakom stridigheterna, 

rör vi oss mellan årtusendens ackumulerade konflikter. Det är här den kvantitativa sidan av 

lärande- och kunskapsprocessen får betydelse. Vi stöter dagligen på historia inom arkitektur 

och konst, politik och geografi, filosofi och religion, litteraturvetenskap och språk, inom de 
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olika naturvetenskaperna, i tidningsartiklar och böcker, i filmer och radio, i diskussionen på 

kaféet eller i fikarummet. Historia finns kort sagt överallt omkring oss. Utan de ”faktakrokar” 

jag talade om tidigare, hur skall vi då kunna delta i samtalet, hänga med i resonemanget i 

radioprogrammet eller vara kritiska till nyhetsrapporteringen? Jag anser att elever även i 

dagens skola skall få en allmänbildning. Det är de värda.  

I detta sammanhang vill jag även kommentera vikten av gedigna ämneskunskaper hos 

historieläraren själv. För att läraren skall kunna skapa förutsättningarna för utvecklandet av ett 

historiemedvetande hos sina elever, menar jag att det är näst intill en nödvändighet att läraren 

själv besitter adekvata ämneskunskaper inom varje historisk epok. Självklart kommer det 

alltid att finnas några historiska epoker, händelser eller dylikt som läraren, p.g.a. det 

personliga intresset, behärskar bättre än andra delar av historien. Det är inte här jag ser ett 

problem. Mitt resonemang att läraren skall vara väl insatt inom samtliga historiska epoker, går 

ut på följande grundfråga: Hur skall du som lärare kunna undervisa historia ut ett 

långtidsperspektiv i historiemedvetandets perspektiverande karaktär om du själv saknar 

adekvat kunskapsbredd och djup? Pedagogiska kunskaper är självfallet ett måste, men vad 

skall du med dem till om du inte har täckande ämneskunskaper?  

Vilket säkerligen redan framgått av mitt arbete, menar jag att en kombination av 

utbildningsfilosofierna essentialism och progressivism är den bästa, till viss del grundad på 

perennialismen. Essentialismen handlar om att ge eleverna ett kunskapskapital i så objektiv 

form som möjligt på det att eleverna får en solid och trygg grund att stå på i sitt vidare 

kunskapande (jfr mina ”faktakrokar”). Det vidare kunskapandet berör den progressiva 

utbildningsfilosofin. Med den kunskap eleverna har skall de arbeta såväl självständigt som i 

grupp för att söka nya kunskaper utifrån sina egna erfarenheter. Det är i detta skede eleverna 

med sina faktaredskap kan utforska historiestudiernas analytiska och kritiskt granskande 

karaktär. Perennialismen handlar om att stärka elevernas kunskapsplattform och 

allmänbildning (liksom essentialismen), om att ge dem baskunskaper kring centrala aspekter i 

vårt kulturarv. Vidare tror jag på en historieundervisning som inte drar sig för att blanda ett 

genetiskt med ett genealogiskt perspektiv. Den stora vinsten, som jag ser det med ett sådant 

upplägg, är att eleverna inte vaggas in i en slentrianmässig undervisningsform där allting 

rullar på av sin vana trogen, utan där eleverna tränas i olika sätt att närma sig historia. Det 

framåtblickande genetiska perspektivet utgör en viktig grund eftersom jag vill hävda att en 

kronologisk ordning alltjämt är viktig för att bringa ordning i det historiska förloppet. Det 

tillbakablickande genealogiska perspektivet är emellertid högst väsentligt i det att det utgår 
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från nuet och genom att ta vid i elevernas egen vardag torde en relevans och ett 

meningsskapande artikuleras i historieundervisningen. 

Min övergripande slutsats på frågan vilken historieundervisning som skall bedrivas för 

att uppnå de kultur- och utbildningspolitiska målen, är som följer: Klassrummet skall vara en 

stabil och strukturerad utgångspunkt i historieundervisningen, men att detta bör kompletteras 

av undervisning utanför klassrummets fyra väggar, där historia blir en del av vardagen och 

därmed livet. Detta menar jag är en viktig aspekt när man diskuterar att 

historieundervisningen måste göras relevant för eleverna. Vi kan i grova drag jämföra med 

skolämnet kemi. En kemiundervisning utan laborationer, vad är det? Det är ett teoretiserat, 

abstrakt kunskapsstoff som eleverna förväntas lära sig utifrån lärobok, PowerPoint och 

instuderingsuppgifter utan direkt anknytning eller relevans för deras vardag. Vad är en 

historieundervisning avskuret från vårt kulturlandskap? Det är ett teoretiserat och abstrakt 

kunskapsstoff utan märkbart relevans för eleverna.  

 

Kyrkofadern Augustinus får sista ordet i detta examensarbete. I citatet nedan summerar han 

kärnan i svårigheten med en undersökning av detta slag, nämligen hur man kan uttala sig om 

och mäta någonting som till synes är självklart: 

 

Vem kan förklara det, kort och lätt? Vem kan ens fatta det med sin tanke, för att 

finna ett ord för det? Och ändå, vad är i våra samtal mera förtroget och bekant 

för oss än tiden? Åtminstone förstår vi den när vi talar om den, och vi förstår 

också när vi hör någon annan tala om den. Vad är då tiden? Om ingen frågar mig 

om det, då vet jag, om någon frågar mig och jag vill förklara det för honom, då 

vet jag inte…      

Augustinus Bekännelser, bok 11, kapitel 14208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 Augustinus, Bekännelser, i översättning av Bengt Ellenberger, Skellefteå: Artos Bokförlag 1990, s. 275. 
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BILAGA  

Visningsupplägg i utdrag  

I denna bilaga presenteras några moment i det pedagogiska upplägget till visningen av 

antikutställningen på Gastelyckan. Texten utgör således ett utdrag från den pedagogiska 

planeringen och skall ej läsas som en fullvärdig brödtext, utan har snarare karaktären av 

minnesanteckningar. Visningens tre huvudteman var demokrati, jämställdhet (kvinnligt och 

manligt) och etnicitet (främlingsfientlighet, nationalism). Frågan om olika historiebruk 

berördes även i korthet.  

 

Jämställdhet 

Skulpturer av kóre (flicka, ung kvinna) och kouros (yngling). Den offentliga, manliga sfären 

med stadsstaten (pólis) och den privata, kvinnliga sfären med hemmet (oíkos) diskuteras samt 

de båda könens olika samhällsroller och status. Följande citat uppläses varpå eleverna får 

gissa vilket citat som hör till vilken historisk epok.209  

 

Xenophon, Oikonomikón, 400-tal f.Kr., om husfruns plikter: 

Du bör stanna hemma, skicka bort alla tjänare som arbetar utom hemmet och övervaka dem som 

arbetar i hemmet, ta emot vad man lämnar till dig, fördela det som skall gå åt, i förväg tänka ut vad 

som skall läggas undan och se till att du inte ger ut så mycket på en månad som går åt till ett år. När 

man lämnar ull till dig, måste du se till att kläder tillverkas åt dem som behöver sådana och se också 

till att sädesförrådet inte fördärvas… När någon av tjänarna blir sjuk, bör du hela tiden övervaka att 

han får den rätta vården. 

 

Rousseau säger 1762 följande: 

Inte ett enda ögonblick i sitt liv får de [kvinnor] känna sig utan tygel. De bör vänjas vid att utan 

knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat… Av detta ständiga tvång, 

uppstår en foglighet, som kvinnorna behöver hela livet igenom, eftersom de aldrig upphör att vara 

underkastade antingen en bestämd man eller också männens omdöme, och eftersom det aldrig är 

tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen. 

 

Brevväxling mellan borgarflickorna Emilia Thomander och Carolina Winberg 1830:  

…men qvinnan bör också se och erkänna sin svaghet och ofullkomlighet emot mannen, och då 

man älskar måtte det vara ljuft att se honom stå så högt övfver en sjelv. 

 

                                                 
209 Citaten är här hämtade från Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 
1790-1870.  Lund 1996, s. 9 och 40. 
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Samtliga citat delar samma grundsyn: Att en ärbar kvinna bör hålla sig hemma hos sig, gatan 

är till för kvinnor av låg börd. Försöker i diskussion tillsammans med eleverna placera in 

citaten i rätt tid. Vad kan vi säga om dem? Finner vi åsikter av samma typ idag? I vilka 

sammanhang? Ett tecken på den antika athenska kvinnans myndighet var nycklarna, precis 

som under vikingatida och medeltida samhället här i Norden.  

På sidostycket till Ludovisitronen (470/460 f.Kr.) finns en naken kvinna som spelar 

dubbelflöjt. Panflöjten (aulós) kopplas till naturgudomen Pan, följeslagare till vinets gud 

Dionsysos, och dennes vilda och utsvävade orgier tillsammans med gudens övriga 

följeslagare, de s.k. satyrerna. Paralleller dras bl.a. till 1800-talets dubbla sexualmoral, där 

mannen hade den ärbara och ”asexuella” hustrun hemma, modern till densammes barn, och på 

andra håll sökte sig till stadens prostituerade. Kurtisanerna (hetairai), som f.ö. var de enda 

kvinnliga symposiedeltagarna, kom från olika delar av den hellenska världen, inte sällan 

välutbildade som sökte karriär, men även slavinnor. Lyckades fr.o.m. 300-talet f.Kr. att bli 

bortgifta till höga samhällspositioner. En känd hetär var Fryne, älskarinna till skulptören 

Praxiteles och som lär ha stått modell för den första mycket omdebatterade nakna, grekiska 

kvinnoskulpturen. Talar något om kerameikoskvarteren i Athen som var notoriska för sina 

bordeller under i alla fall Solons tid (början av 500-talet f.Kr.). 

Vid Hegeos gravstele (ca 410 f.Kr.) diskuteras hur kvinnligt kläd- och frisyrmode har 

kopplats till ärbarhet och status i samhället. En ärbar kvinna bar håret uppsatt i frisyr, inte helt 

utsläppt. Diskussion: jämför t.ex. medeltidens adelsdamer med muslimska kvinnor idag, där 

endast händer och ansikte fick/får exponeras. Hur kommer det sig?  

Afrodite från Knidos (ca 340 f.Kr.) av Praxiteles. Denna skulptur var den första nakna i 

den hellenska världen och blev en skandal. Det var den manliga, nakna skönheten som var 

idealet, inte den nakna kvinnokroppen. Diskutera med eleverna hur det ser ut idag? En 

romersk kopia gjordes på 100-talet f.Kr. och rönte stor popularitet i Rom. Kopian bär 

emellertid en mantel som glidit ned från torson och som på ett passande sett skyler 

skulpturens intimaste delar. Kopian heter Venus från Melos och är mycket känd. Den 

förekommer t.ex. i Walt Disney’s film Herkules. 

Niobe och döende niobider (ca 440-350 f.Kr.) Myten berättas om hur drottning Niobe 

blir straffad för sitt hybris gentemot gudarna. Här diskuteras flickors utbildning och uppväxt. 

En adekvat skolutbildning erbjöds endast (medel- och) överklassflickorna. På schemat fanns 

ämnen av karaktären husligt arbete, såsom matlagning och vävnad, men även grundläggande 

kunskaper i musik, läsning och räkning då det var hustruns sak att hålla ordning på familjens 

ekonomi (jfr 1800-talets borgarkvinna). Undervisningen skedde i hemmet och genomfördes 
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av en kvinnlig släkting. Fysisk aktivitet var uteslutet för de athenska flickorna/kvinnorna (dra 

paralleller med Sparta här och jfr kombination av ärbara kvinnor och fysisk aktivitet allmänt i 

historien). Resonemangsäktenskap var det som gällde och skälet var främst religiöst, 

nämligen att fortsätta familjekulten. En athensk medborgare förväntades göra sin plikt och 

gifte sig främst för att skaffa barn, att ”föra blodet vidare” var viktigt (Apropå ”det rena 

blodet”, vilka paralleller kan vi se i historien? Diskutera.). Flickor ansågs giftasmogna vid 12-

15 års ålder, medan mannen var över de tjugo fyllda, oftast kring 30 år. Genom historien är 

sådan åldersskillnad relativt vanlig mellan brud och brudgum, drar paralleller till andra 

perioder. Den athenska ärbara kvinnan hade alltid en följeslagerska utanför hemmet, vilket 

kan jämföras med senare tiders s.k. ”förkläden”. Man tog alltid hand om en nyfödd son, fattig 

eller rik, medan det var legitimt att sätta ut en nyfödd dotter. En dotter betraktades som en 

ekonomisk förlust, hon var arvlös och skulle skänkas en hemgift. Jfr med dagens Kina. Hur 

kan vi förhålla oss inför framtiden? Diskussion.  

Skraparen, av Lysippos (ca 330 f.Kr.) Diskutera pojkarnas uppväxt och utbildning. Från 

sju års ålder gick i skola och åtföljdes till skolan av en speciell slav, av en paedagogós. Jfr 

vårt ord pedagog idag. Räkning, skrivning, läsning och fysisk träning (t.ex. brottning i 

Palaestra) var några av skolämnena. Idrottsutövning har sitt ursprung i stridsträning och 

sportens värld har länge varit förebehållen männen. Hur är inställningen idag till sport i 

relation till kvinnliga utövare? Somliga sporter har precis öppnats för kvinnliga deltagare. 

Diskussion: Sitter det här i än idag? Hur ser vi idag på pojkars och flickors sportutövande? 

Sörjande Athena, marmorrelief (ca 450 f.Kr.) och Pheidias Athena Parthenos (ca 440 

f.Kr.) Athena var en av den viktigaste och starkaste gudomen i Athen, därav stadsnamnet. 

Athena Parthenos, jungfruliga Athena, kan jämföras med Jungfru Maria, där får gudinnan en 

passande kvinnlig karaktär. Problemet är att en passande, underställd kvinnlig karaktär går 

stick i stäv med gudinnans manliga härskaregenskaper. Se att gudinnan har manliga attribut, 

d.v.s. soldatattribut, hoplitkrigarens hjälm, sköld och spjut. Jfr och diskutera andra starka 

kvinnor genom historien: den kvinnliga faraon Hatschepsut i Egypten ca 1500 f.Kr., 

bondflickan Jeanne D’Arc i 1300-talets Frankrike (jungfrun från Orléans), Elisabeth I i 

England (the Virgin Queen) och drottning Kristina i Sveriges 1600-tal – alla bär de manliga 

attribut av något slag för att legitimera härskarrollen.  

Marmorrelief med idrottsscener (ca 510 f.Kr.) Brottare, ynglingar som utövar ett 

bollspel, löpare och spjutkastare. Gymnós betyder naken: idrottsmännen tränade nakna i 

gymnasiet. Kvinnor fick ej delta i tävlingarna, ej heller i publiken. Jfr och diskutera OS, VM, 

SM o.s.v. idag, vilket är syftet och vilka är funktionerna med dessa idrottsevenemang? 
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Samhörighet under fredliga former under idrottsspel, samma då som nu? Första OS gick av 

stapeln år 776 f.Kr. och var inledningsvis ett religiöst festspel på neutral mark. Alla lade ned 

sina meningsskiljaktigheter för att knyta allianser, ingå äktenskap eller stärka familjebanden. 

Internationellt och nationellt samarbete bedrevs i idrottens namn.  Diskutera hur det ser ut 

idag, ta till exempel upp när tennismatchen mellan Israel och Sverige spelades i Malmö i mars 

2009. Hur lyder inställningar och resonemang här? Under vilka former bör sport utövas? 

 

Demokrati 

Gudarnas kamp mot giganterna: Hoplitkrigare. Berättar om vem som fick bli en hoplit, vad 

de var kända för o.s.v.  Diskuterar hopliternas inställning: ”Skall jag dö för staten, då skall jag 

även ha rättigheter att vara med och bestämma!” Jfr detta bl.a. med den franska revolutionen i 

upplysningstidens svallvågor: Om kvinnor kan anses ansvariga för sitt handlande och därmed 

kan avrättas för detsamma, då borde de ha rättigheter som motsvarar ansvarets skyldigheter. 

Ta här upp medborgares rättigheter och skyldigheter, samt medborgartjänst: mellan 18 och 20 

år gjorde den athenske ynglingen en militärtjänst liknande dagens (t.o.m. juli 2010) 

omdebatterade värnplikt. Jfr när man blir myndig idag?  

Modell av Akropolis. Visar ett uppslaget över den antika staden Athen och pekar ut 

Akropolis (religiöst centrum), Aeropagen (rådgivande organ till arkonterna, domstolar bl.a), 

Boule (fr.o.m. Solon 594 f.Kr. förbereder ärenden inför behandling i folkförsamlingen), 

Ekklesia (folkförsamlingen, tar upp franskans église o.s.v.), Pnyx (folkförsamlingens möte 

hölls på denna plattform) och Agorá (marknadsplats samt juridiskt och politiskt centrum). 

Koppla från kung Erechteion och monarki, till oligarki, vidare till tyranni och slutligen till 

demokrati (400-talets första hälft f.Kr.). Hopliterna, medborgartjänst, stimulus för utveckling. 

Hur stor del av den athenska befolkningen fick eg. rösträtt och var medborgare? Medborgare 

var fria män över 18 år som var födda i Athen, medan kvinnor, barn och invandrare inte 

kunde bli medborgare. Jfr med Riksdagsreformen i Sverige 1865: vilka hade rösträtt? Hur 

tolkar man ordet ”demokrati” i världen idag. Samma? Diskutera. I vår tid anser man i 

allmänhet att demokratiska regimer är fredligare än diktaturer. I forntiden var det inte så, den 

athenska demokratin på Perikles tid var krigisk och imperialistisk. I USA begränsas 

presidenten till två perioder, för att förhindra att en man blir för mäktig. I Athen hade man 

ostracism. Vilka länder idag är tvivelaktiga i sina demokratianspråk? Är alla demokratier bra?  
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Etnicitet 

Marsyas och sliparen, den skytiske slaven (ca 200 f.Kr.) Berättar myten om Marsyas och 

dennes musiktävling med guden Apollon. För sitt hybris straffas Marsyas genom att flås 

levande av den skytiske slaven. Diskutera här främlingsfientlighet. Den skythiske slaven har 

ett typiskt ogrekiskt utseende med ostyrigt och halvlång hår, liten mustasch och fjun på hakan. 

Då han inte hade grekiska som modersmål, betraktades denne som en bárbaros (barbar) och 

hade således lägre samhällsstatus. Det fanns en stor grupp invandrare i Athen, s.k. metoiker. 

De flesta metoiker var greker, men inte från just Athen. De fick betala en speciell skatt, s.k. 

metoikon. Jfr och diskutera här t.ex. nazisternas Nürnbergslagar. Fr.o.m. Perikles lagreform 

451 f.Kr. kunde inte sonen till föräldrar där en var metoiker bli medborgare. Kraven för 

medborgarskap skärptes i takt med att Athen blev en militär stormakt. Rättskipningen 

påverkades även: vid mord på medborgare fick man dödsstraff, på metoiker som mest exil. 

Metoikerna hade total religionsfrihet och fördelades jämnt i staten. Viss integration 

eftersträvades alltså, jfr med dagens invandringspolitik. Den store athenske generalen Perikles 

är emellertid en gåta för oss: han stiftar (i våra ögon) främlingsfientliga lagar samtidigt som 

han omringar sig med metoiker och förskjuter sin athenska hustru för att ta utländskan 

Aspasia till älskarinna (härstammade från Miletos, i dagens Turkiet, och tillhörde därmed den 

hellenska kulturen). Antikt citat: 

 

Ingen skulle ha tagit illa upp att Perikles älskade unga män och inte heller att han behandlade sin 

första hustru illa, men man ansåg det vara en skandal att han betraktade den andra som en 

mänsklig varelse, att han levde tillsammans med henne i stället för att förvisa henne till 

gynaikeion [kvinnornas speciella avdelning i huset], att han bjöd hem sina vänner tillsammans 

med deras hustrur. Allt detta var alltför häpnadsväckande för att vara naturligt och Aspasia var 

alltför lysande för att vara en ärbar kvinna.210 

 

De levde alltså i utomäktenskap, UÄ (diskutera hur denna benämning använts i t.ex.  vårt 

land). Här finns många problem: 1. Perikles lever tillsammans med Aspasia, förvisar henne 

inte till kvinnoavdelningen, gynaikeion, 2. Aspasia är en intelligent och vacker kvinna som 

dessutom är en skicklig vetenskapsman, 3. Största problemet var att Aspasia inte var 

athenska, då hade mycket, om än inte allt förlåtits henne. Aspasia är alltså inte en ärbar, 

athensk hustru. 

Drar här paralleller till homosexualitet: i antikens Athen förväntades en äldre man ta en 

yngre man under sina vingar för att utbilda denne i allt från politik till kärlek. Att detta 
                                                 
210 Robert Flacelière, Dagligt liv i antikens Grekland, Stockholm 1969, 82, not 58. 
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förhållande var av en sexuell karaktär var norm. Diskutera vad normer är och vem som skapar 

dem.  

Marmorfris, Apollontemplet i Bassai (ca 420). Striden mellan lapither-kentaurer, greker-

amazoner. Temat är att förena nationen. Nationalism står i fokus. Athenarna visar sitt stolta 

arv av modiga och robusta generationer som stridit för fosterlandet, som är bättre än alla 

andra, och som har gudarna på sin sida (diskutera med vilka medel man kan söka legitimera 

ett styre). Varje stads nationalstolthet var ett problem i antikens Grekland. Man sa: ”Jag är 

athenare”, men aldrig: ”Jag är grek”. De inre stridigheterna var omfattande och ett mytiskt 

ursprung viktigt. Diskutera grundandet av de moderna nationalstaterna. Jfr Esaias Tégner och 

det Götiska förbundet som åberopade arvet efter vikingarna, kulturarv som gav stolthet och 

legitimitet. Identiteten formas delvis då Vi speglar oss i den Andre. Gör kopplingar till 

kolonialismen, imperialismen och nazismen.  

Hur reagerar eleverna själva när någon skiljer sig från dem i något avseende? Det är så 

lätt att dela in människor i fack (kläder, musik, åsikter m.m.) och sedan döma dem efter detta. 

Hur skall vi se på framtiden? Diskussion om Sverigedemokraterna, nynazister, Åke Green, 

Radio Islam m.m. I slutet av mars 2010 samlades högerpopulistiska partier till Ruhrområdet, 

bl.a. Sverigedemokraterna. På dagordningen stod deras för tillfället främsta mål, att driva 

igenom en EU-lagstiftning mot byggandet av moskéer. Vid öppningsceremonin spelades 

Carmina Burana (diskutera historiebruk) samtidigt som texten ”Stoppa islam” visades: har 

dagens muslimer fått axla rollen som gårdagens judar fick? Vilka blir det då imorgon?  

 

Historiebruk 

Spjutbäraren, Doryphoros (ca. 450 f.Kr.): om vetenskap och anatomi. 1800-talet var 

vetenskapens stora århundrade där arvet efter antiken, liksom under renässansen, kom att få 

stort inflytande. Skulpturen visar en kanon för mänskliga proportioner: den mest matematiskt 

och proportionerligt uträknade skulpturen (idealism) var den mest verklige (realism). Ännu 

idag används dessa proportioner. Skulpturstödet avslöjar de romerska masskopieringar som 

genomfördes under antiken. Under 1800-talet gör man istället gipsavgjutningar men det är 

alltjämt det antika Grekland som lockar. Paionos Nike (ca 420 f.Kr.): Genom våra val, har 

människan till viss del tagit makten över historien: ”det skall minnas men inte det”. Vi 

använder historien för t.ex. legitimitet, PR och propaganda. Diskutera sportmärket Nike’s 

logga: det är segergudinnan Nikes vinge. Hur kommer det sig att vingen har förflyttat sig från 

fästet på gudinnans rygg till sidan på en träningssko? 
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