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Förord 

Utbildningsvetenskapliga kommittén startade sin verksamhet i mars 2001. 
Uppdraget är att främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans 
för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om 
lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. På samma sätt som 
Vetenskapsrådet i övrigt har kommittén även i uppgift att behandla forsknings-
politiska frågor och arbeta med forskningsinformation.

Kommittén fördelar medel till forskningsprojekt och forskarskolor. Utöver 
detta stöder kommittén även forskarnätverk, arrangerar konferenser och delar 
ut resebidrag för att stimulera internationellt utbyte mellan forskare. Kommit-
tén har även initierat olika översikter och kartläggningar.

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området 
och dess fortsatta utveckling har kommittén bett några forskare att belysa olika 
teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I denna rapport ger Bengt 
Schüllerqvist, universitetslektor i historia och chef för lärarutbildningen vid 
högskolan i Gävle, en översikt av den svenska historiedidaktiska utvecklingen, 
såväl forskning som aktörer och miljöer. Vidare sammanfattas forskningsinsatser 
samt de utvecklingsarbeten som har bidragit till den svenska historiedidaktiska 
debatten, följt av några exempel på internationell forskning och en sammanfatt-
ning av läget för svensk historiedidaktisk forskning.

Stockholm i april 2005

Tjia Torpe   Ulf P. Lundgren
Ordförande   Huvudsekreterare
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I. Inledning 

Termer och begrepp i olika miljöer

Denna undersökning genomförs på uppdrag av Vetenskapsrådets Utbildnings-
vetenskapliga kommitté. Kommitténs dåvarande huvudsekreterare, professorn 
i pedagogik Berit Askling, betonar i en skrivelse att projektansökningar till VR 
som avser forskning ”om lärande i olika skolämnen/discipliner hittills varit 
sparsamt förekommande”.1 Detta gäller även det ”historiska området”. Därför 
önskar kommittén en kartläggning och en bedömning av svensk forskning om 
undervisning och lärande i historia. I den fortsatta diskussionen om uppdraget 
betonade jag, med min bakgrund i historieämnet, vikten av att inom uppdragets 
ram söka täcka in den forskning som skett under rubriken historiedidaktik samt 
kommentera även sådan forskning om samhälleligt historiebruk som inte direkt 
utgår från skolsituationen. 

Det kunskapsområde undersökningen berör kan som redan framgår benäm-
nas och betraktas ur flera olika perspektiv. Termen undervisning och lärande 
används i första hand inom pedagogiska forskningsmiljöer. Traditionellt har den 
utbildningsvetenskapliga forskningen i stor utsträckning bedrivits inom peda-
gogikämnet. Under en period var en samhällsorienterad ramfaktor- och läro-
plansteoretisk riktning med förankring framför allt i Stockholm och Uppsala 
inflytelserik inom svensk pedagogisk forskning, medan i Göteborg en psyko-
logiskt orienterad fenomenografisk riktning dominerade.2 Skillnaderna mellan 
dessa båda ansatser är avsevärd, och motsättningar har tidvis varit skarpa; i dag 
framstår motsättningarna som mindre och alternativen som fler. Vid sidan av 
pedagogik har vid vissa lärosäten nya utbildningsvetenskapliga ämnen inrättas 
– didaktik och pedagogiskt arbete. I denna text inkluderar jag dessa ämnen i 
termen ”pedagogiska miljöer”. 

Universitetshistoriker uppfattade länge att frågor om historieundervisning 
inte hade någon plats bland disciplinens frågor. När Birgitta Odén, professor i 
Lund, i början av 1980-talet tog initiativ till att sådana teman kom upp på en 

1 Uppdragsbeskrivning, brev från Berit Askling, 2003-10-28. 
2 Rosengren & Öhngren (1997).
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historikerkonferens talade hon inledningsvis om ”forskningsresultatens använd-
barhet på olika nivåer i utbildningshierarkin” och om ”överföringsproblemen” 
och benämnde fältet historiepedagogik.3 När hennes konferensinlägg publicera-
des (1982) användes emellertid termen historiedidaktik. 

Historiedidaktik har sedan dess varit den gängse termen bland historiker och 
inom lärarutbildningsmiljöer. Den nordiska konferensserie som inleddes 1982 
genomförs under rubriken historiedidaktik. Termen används inom hela den 
nordiska kretsen, och har sin bakgrund i den tyska forskningen, där historiedi-
daktiken utgör en egen vetenskaplig disciplin. Historiedidaktik används också 
inom svensk lärarutbildning som beteckning på de speciella yrkesförberedande 
kursmomenten i utbildningen till historielärare.

Termen historiedidaktik står i dag även för andra påverkansprocesser än de 
inom utbildningssystemet.4 På senare tid har inom historikermiljöer termen 
historiebruk börjat användas som en övergripande term. Historiebruk i skol-
väsendet ses då som en av många former av historiebruk.5 Det omvända synes 
gälla för ett pedagogiskt perspektiv – historielärande och -undervisning utgör då 
exempel på forskning om lärande och undervisning. Ansatsen för denna under-
sökning måste vara så bred att båda dessa perspektiv inkluderas, och utan rang-
ordning. 

I uppdraget från utbildningsvetenskapliga kommittén önskade man att frågor 
som historia inom undervisningssystemet skulle stå i fokus. Ett sådant fokus kan 
ses som historiedidaktik i snäv mening. Vad gäller hela det utbildningsvetenskap-
liga området förs i dag en diskussion om en snäv eller vid tolkning. I den vida 
tolkningen inkluderas frågor som inte direkt berör skola och lärarutbildning.6 
Jag skall försöka vara tydlig när jag talar om ett snävt eller ett brett perspektiv.

En ämnesdidaktisk undersökning

Min tolkningsram för kunskapsområdet betecknar jag som ämnesdidaktisk. I 
den svenska debatten har under tidigare skeden andra termer föreslagits – fack-
didaktik och innehållsspecifik didaktik. Under senare år har begreppet ämnes-
didaktik blivit det allmänt förekommande. 

3 Behre & Odén (1982), s 7, 9. 
4 Larsson (2001), s 2. 
5 Historisk tidskrift 2002:2, Tema: Historiebruk.
6 Fransson & Lundgren (2003); Lindberg (2004). 
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7 Sjøberg (2000).
8 Sjøberg (2002). 
9 Ongstad (2003). Manuskript. Refereras med tillstånd av författaren. 

I mitt synsätt är jag påverkad bl a av norrmännen Svein Sjøberg och Sigmund 
Ongstad. Sjøberg talar i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk 
ämnesdidaktik (2000) om ämnesdidaktik som en bro mellan naturvetenskap 
och pedagogik. Han inkluderar ”alla de överväganden som är knutna till den 
innehållsmässiga sidan av skolans undervisning i naturvetenskapliga ämnen”.7 
Utifrån Sjøbergs brometafor kan man säga att så fort man i någon mån är ”uppe 
på bron,” dvs arbetar med en fråga som i någon mån har både en innehållsaspekt 
och en undervisningsaspekt sysslar man med ämnesdidaktik. En viktig poäng 
med Sjøbergs breda definition är att den inte är normativ, utan alla teoretiska 
och metodiska ansatser inkluderas. Däremot är anknytningen till skolämnet för 
stark i Sjöbergs definition – som jag tidigare påpekat inkluderas i dag i ämnes-
didaktiken även frågor om påverkansprocesser utanför utbildningssystemet. 
Likaså måste innehåll som inte betecknas som ”ämne” också kunna inkluderas i 
en bred förståelse av ämnesdidaktiken (såsom förskolans innehåll). 

I en senare bok, Fagdebattik. Fagdidaktisk införing i centrale skolefag, utveck-
lar Sjøberg sin modell.8 Han framhåller att en rad andra kunskapsområden, 
förutom det aktuella ”ämnet” och pedagogik/allmän didaktik, kan bidra till 
uppbyggnaden av ämnesdidaktik. Han nämner sociologi, psykologi, historia, 
kommunikationsteori. Men modellens centrala komponenter utgörs fortfa-
rande av ämne, ämnesdidaktik och pedagogik.

Sigmund Ongstad har vidareutvecklat Sjøbergs diskussion.9 Han menar också 
att det är för snävt att uppfatta ämnesdidaktik som ämne+didaktik, och betonar 
att ämnesdidaktiken bör ses som ett eget kunskapsområde, med ”egna relationer 
till en rad andra vetenskapliga fält”. 

Jag kommer att använda termen historiedidaktik för all forskning som inklu-
deras i undersökningen, oavsett om den publicerats i pedagogmiljö, histori-
kermiljö eller i annat sammanhang. Jag kommer att använda mig av Sjøbergs 
brometafor; brofästena i undersökningen utgörs av de inom det svenska högsko-
leväsendet väletablerade disciplinerna historia och pedagogik.

Fag som produkt och fag som process 

Sigmund Ongstad poängterar att man bör se ett fag både som en produkt och 
som en process. När ett kunskapsområde definieras, beskrivs eller praktiseras, i 
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en kursplan, lärobok, i betygskriterier, eller i undervisning, kan vi tala om faget 
som produkt. 

Processperspektivet markerar att kunskapsområden inte är konstanta utan i 
förändring. Med en aktuell terminologi kan man säga att ämnen självfallet är 
sociala och historiska konstruktioner. Ongstad använder fag i båda fallen. Jag 
föredrar att använda den svenska termen ämne för det avgränsade och definie-
rade (produkten), och använda termen kunskapsområde när diskussionen rör 
samhället i stort, eller innehåll i utbildningssystemet som inte fått ämnesstatus. 
Jag uppfattar att termen ämne i svenska språket i första hand handlar om ett 
kunskapsområde som i något utbildningssammanhang givits en institutionali-
serad form, medan fag i Norge har en vidare betydelse.

I vissa perioder är fagets förändring särskilt hastig, skriver Ongstad och 
menar, som så många andra, att vi i dagsläget befinner oss i en sådan tid av 
snabb förändring. Med termen omstillningselementer fäster Ongstad uppmärk-
samheten på nya inslag i faget, såsom kunskap om var det kommer ifrån, hur 
det kan läras, förstås, omsättas, vidareföras. Detta sker för att göra kunskapen 
mer användbar i det nya skedet. Omstillingen kan bidra till att rekonstruera och 
omdefiniera ämnet. Med Ongstads distinktion mellan fag som produkt och fag 
som process kan skillnaderna mellan vissa typer av ämnesdidaktisk forskning 
belysas. Fenomenografisk forskning utgick från etablerade kunskapsområden, 
dvs ämnen såsom de definierades eller utövades av lärare, förstods eller missför-
stods av elever, vid en viss given tidpunkt (när undersökningen gjordes), medan 
läroplansforskningen i högre grad har haft ett processperspektiv. Man har då 
sökt beskriva hur läroplanens ämnesbegrepp har utvecklats under olika skeden. 
Inte sällan har processperspektivet en framtidsinriktning, en ambition att bidra 
till utvecklingen av ett annat ämnesbegrepp. 

I denna undersökning inkluderas både forskning om fag som produkt och 
om fag som process. 

Kartläggningens huvudfråga är: hur har den historiedidaktiska forskningen i 
Sverige utvecklats? Hur ser det historiedidaktiska forskningsområdet ut i dag? 

Med termerna historiedidaktik i snäv och vid mening avses i denna rapport 
om diskussionen rör historia inom eller utanför utbildningssystemet. Har forsk-
ningen främst gällt historiedidaktik i bred eller snäv mening? 

Historiedidaktikens arenor

I båda fallen finns flera arenor. En första distinktion kan göras mellan historie-
undervisning inom högskoleväsendet och inom ungdomsskolan. Lärarutbildningen 
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har därvid en mellanposition, då lärarutbildningen i Sverige är placerad inom 
högskolan men syftar till att förbereda processer som skall ske inom ungdoms-
skolan. Men termen historiedidaktik bör också kunna referera till högskoleäm-
net historia, som det studeras av andra än dem som skall bli lärare. I vad mån 
har forskning om högskoleämnets historiedidaktik förekommit i Sverige?

Historia och pedagogik har, utifrån Sjöbergs metafor, getts rollen som historiedi-
daktikens brofästen. Hur har då den historiedidaktiska forskningen inom historia res-
pektive pedagogik utvecklats? Hur ser relationen dem emellan ut – har projekt utvecklats 
där forskare inom dessa båda miljöer utvecklar kunskapsområdet tillsammans? 

Idag argumenteras för att lärarutbildningen skall vara hela lärosätets uppgift. 
Det är dock i sammanhanget rimligt att söka få en bild av i vilken mån forsk-
ning bedrivits av aktörer som arbetar med de kurser inom lärarutbildningen 
som ges under beteckningen historiedidaktik. Hur har forskningen i anslutning 
till lärarutbildning utvecklats? 

Man kan också anlägga ett mer teoretiskt och socialt perspektiv på historie-
didaktiken i Sverige. Den franske sociologen Bourdieu studerade relationerna 
mellan människor med liknande intressen och talade om olika intellektuella 
fält, bland dem de vetenskapliga. Han har vissa krav för att termen vetenskapligt 
fält skall kunna användas. Fältet måste vara autonomt i förhållande till andra 
fält. På fältet måste finnas värden som aktörerna tycker det är värt att strida om, 
såsom status på fältet.10 En fråga att ställa i denna undersökning är om svensk 
historiedidaktik utgör ett vetenskapligt fält i Bourdieus mening. 

Avgränsningar

I denna kartläggning av svensk historiedidaktisk forskning har jag behövt göra 
flera avgränsningar. Några av dem gäller begreppet historia. Mitt fokus har varit 
ämnesdidaktisk forskning där den historiska dimensionen varit central. För att 
på ett tillfredsställande sätt inkludera all forskning där historiska aspekter ingår 
bland andra krävs en mer omfattande kartläggning. Jag berör i denna undersök-
ning endast kortfattat den forskning som kan karakteriseras som SO-didaktik, 
liksom studier som rör skolans övergripande mål. Forskning kring museiverk-
samhet och kulturarvsfrågor berörs också endast helt översiktligt. Beträffande 
internationell historiedidaktisk forskning har jag valt att fokusera på några teman 
som jag uppfattar kan bidra till att belysa den svenska forskningens utveckling 
och tillstånd. 

10 Bourdieu (1992); Broady (1990); Broady (1998).
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Vad gäller uppdragets andra huvudbegrepp forskning, finns en gråzon mot 
utvecklingsarbeten och andra former av reflektioner utan de former av systema-
tiska belägg och teoretisk förankring som vanligtvis krävs inom forskning. Jag 
har valt att nämna även vissa arbeten vars karaktär av forskning kan ifrågasättas, 
men som jag uppfattar har bidragit till den historiedidaktiska debatten. Mitt 
fokus ligger dock på större vetenskapliga undersökningar. 

Material

En förutsättning för att jag under en begränsad arbetsperiod kunnat inkludera 
ett förhållandevis omfattande material är Hans-Olof Ericsons bibliografi Histo-
riedidaktik (2002).11 Ericson förtecknar alla typer av historiedidaktiska texter 
(med bredast möjliga definition), och inkluderar åtskilliga studentuppsatser samt 
dagstidningsartiklar. Ericson har haft vänligheten att sända mig en uppdaterad 
version av sin bibliografi från augusti 2004. Genom intervjuer, genomgångar 
av referens- och litteraturlistor, undersökningar av historiska och pedagogiska 
avhandlings- och rapportserier, sökningar på nätet och i biblioteksdatabasen 
LIBRIS, har jag endast funnit några få ytterligare titlar av svenska författare som 
kunnat tillföras min kartläggning. 

Min egen bakgrund som historiker har gjort det lättare för mig att täcka 
in material publicerat i historikermiljöer än i andra forskningsmiljöer. Genom 
översikter av pedagogisk forskning samt intervjuer har jag sökt komplettera 
mina kunskaper om andra miljöer.12 

Under arbetet med kartläggningen har jag deltagit i två konferenser, en i 
Oxford där forskning och utvecklingsarbete kring högskoleämnet historia 
behandlades, och en i Malmö där temat var historia inom svensk lärarutbild-
ning. 

Därutöver har jag gjort ett mindre antal intervjuer med några av aktörerna 
inom svensk historiedidaktik.13

11 Ericson (2002), samt uppdaterad version 2004-08-18. Viktigare källor: Svensk historisk bibliografi, Arti-

kelsök, Svensk folkbildningsbibliografi, Libris, Historie og Samfundsfag, The History Teacher, Teaching 

History. 
12 Bl a Åke Bjerstedt: Pedagogisk forskning i Sverige (fyra sammanställningar för perioden 1969–1986); 

Eklund (1995); d:o (2000).
13 Intervjuer har genomförts med Klas-Göran Karlsson, Hans Albin Larsson, Kenneth Nordgren, Magnus 

Hermansson Adler, Elisabeth Hesslefors Arktoft samt Ola Halldén. 
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Disposition

Rapporten är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. Den inleds med en 
översikt av den svenska historiedidaktiska utvecklingen, där jag tar upp såväl 
forskning som aktörer och miljöer. Utvecklingen tolkas i termer av tre etapper. 
Därefter görs en genomgång av avhandlingar och andra större arbeten. Denna 
struktureras utifrån vilket akademiskt ämne forskningen skett inom – historia 
eller pedagogik. Fokus ligger på vilka frågor som ställts, vilka svar man kommit 
fram till, samt vilken forskningstradition man arbetat inom. I ett följande avsnitt 
sammanfattar jag andra forskningsinsatser samt de utvecklingsarbeten som jag 
uppfattar har bidragit till den svenska historiedidaktiska debatten. Detta avsnitt 
följs av några exempel på internationell forskning, och då särskilt sådana som 
rör frågor inom vilka forskningen i Sverige är svagt utvecklad. Avslutningsvis 
sammanfattas läget för svensk historiedidaktisk forskning.14

November 2004

Bengt Schüllerqvist 
Högskolan i Gävle

14 David Ludvigsson har varit min medarbetare i detta projekt, hjälpt mig med underlag i flera frågor, 

bidragit med att utveckla texten i en rad avseenden samt har varit bollplank i återkommande diskus-

sioner. Ingrid Mossberg Schüllerqvist har läst och kommenterat utkast i olika etapper. Max Schüllerqvist 

har hjälpt mig med litteraturlistan. Planeringen av kartläggningen diskuterades på ett seminarium inom 

Forum för Ämnesdidaktik vid Högskolan i Gävle, där också ett utkast till rapport behandlades. Ett 

manuskript har också behandlats på ett seminarium vid Högskolan Dalarna, samt kommenterats av 

Peter Aronsson. Tack till er alla för era bidrag.
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II. Utvecklingen av svensk 
historiedidaktisk forskning 
– en översikt

1980–1987: Aktivitet på flera arenor 

Om man med historiedidaktik menar vetenskapliga studier av män-
niskors möten med historien och om man anser att sådana studier skall 
bedrivas tvärvetenskapligt med bidrag av historiker, samhällsvetare och 
pedagoger (vetenskapare och lärare) kan man lugnt slå fast att historie-
didaktiken inte kommit igång i Sverige.15

Denna nedslående bild var huvudtesen i Christer Karlegärds föredrag om den 
historiedidaktiska forskningens status i Sverige vid den första Nordiska historie-
didaktikkonferensen 1982. Karlegärd gjorde jämförelser med andra länder: 

Det finns inga pedagogiskt kvalificerade och skolanknutna undersök-
ningar i stil med det engelska School Council-projektet History 13–16. 
Någon motsvarighet till den avancerade teoretiska debatt som man 
finner i Västtyskland sedan 15 år och som tagit sig uttryck i t ex tid-
skriften Geschichtsdidaktik har vi inte heller. Och inte har det kommit 
ut någon bok så teoretiskt genomarbetad som Sødring Jensens Histo-
rieundervisningsteori eller finns en historielärartidskrift som Historie og 
samfundsorientering eller Noter, med så många goda uppsatser.

Det fanns vid konferensen en andra svensk inledare på temat ”historiedidak-
tikens status i olika länder”. Bengt Olsson, lektor vid Lärarhögskolan i Stock-
holm, och aktiv i styrelsen för Historielärarnas förening nyanserade Karlegärds 
bild.16 Han betonade att Historielärarnas förening i sin årsskrift under en följd 
av år publicerat en rad artiklar om historieundervisningens problem. Han 
nämnde den läroplanshistoriska forskningen i Stockholm, som han menade får 
relevans för förståelsen också av enskilda ämnen, de ämnesanalyser som gjorts 
av bl a historieämnet inom gymnasieutredningen, samt de studier som gjorts 

15 Karlegärd (1983), cit s 44. 
16 Olsson (1983).
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av historiska läromedel framför allt av Herbert Tingsten och Göran Andolf.17 
Han lyfte också fram det utvecklingsarbete kring historiedidaktiska frågor som 
förekom vid olika lärarutbildningar, och inom vilket Karlegärd själv var en dri-
vande kraft. Men Olsson delade Karlegärds omdöme att något större ”didaktiskt 
språng” i utvecklingen ännu inte skett. 

Min uppfattning är också att innan 1980-talet finns vid sidan av Tingstens 
och Andolfs studier endast enstaka mindre exempel på svensk historiedidaktisk 
forskning. Starten för svensk historiedidaktik kom senare än i flera andra länder. 
En grundlig diskussion om orsakerna till detta skulle kräva en utförligare studie 
än vad som ryms inom ramen för denna kartläggning. En fråga att se närmare 
på skulle då vara relationen mellan statsmakten och lärarna. Det första försöket 
att ge en samlad översikt av historielärarnas undervisningsfrågor fick i Sverige 
1966 formen av en lärarhandledning, utgiven på uppdrag av SÖ, vars text var 
tätt knuten till kursplanen i historia, medan exempelvis den norska Historie-
undervisningens inhold från 1967 i högre grad är en forskningsbaserad studie.18 
Anmärkningsvärt är också att det första större svenska historiedidaktiska arbetet 
utfördes av Herbert Tingsten, en aktör som stod utanför både pedagog- och 
historikerarenorna.

Även om Karlegärd särskilt framhöll en svensk efterblivenhet ur ett interna-
tionellt perspektiv, såg han vissa positiva tecken i samtiden. Det tidiga 1980-
talet innehöll flera nya aktiviteter som kunde få en historiedidaktisk bedömare 
att se ljust på framtiden.

Den nordiska konferensserien som inleddes 1982 fortsatte med nya möten och 
nya konferensrapporter publicerades (1984 och 1987).19 Vissa etablerade histo-
riker – framför allt Birgitta Odén, historieprofessor i Lund och Göran Behre, 
universitetslektor i Göteborg – engagerade sig i historiedidaktiska frågor.20 Odén 
och Karlegärd tog sommaren 1982 initiativ till ett gemensamt historiedidaktiskt 
seminarium för Historiska institutionen i Lund och lärarutbildningen i Malmö. 
Karlegärd arbetade med historiedidaktiska utvecklingsprojekt tillsammans med 
lärare i Skåneregionen. Andra lärarutbildare som engagerade sig i historiedidak-
tiska frågor var bl a Ola Lindqvist i Göteborg, KG Jan Gustafsson i Kalmar och 
Nils Gruvberger i Jönköping.21 

17 Tingsten (1969); Andolf (1972).
18 Ander (1966); Telhaug Oftedal (1969). En dansk motsvarighet kom 1970: Morch Skovgaard-Petersen. 
19 Historiedidaktik i Norden 2 (1985) samt Historiedidaktik i Norden 3 (1988).
20 Odén (1982); Odén (1983); Behre & Larsson (1982); Behre (1985). 
21 Presenteras utförligare i avsnitt IV. 
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Flera pedagoger engagerade sig i aktiviteter för att utveckla en svensk inne-
hållsrelevant pedagogisk forskning. En sådan mötesserie, med Ference Marton 
som samlande namn, ledde 1986 fram till volymerna Fackdidaktik 1–3. Inläggen 
i volymerna visar emellertid på den klyfta som fanns mellan metodiskt oriente-
rade forskare, som Marton, och de samhällsorienterade, kritiskt och marxistiskt 
orienterade läroplansforskarna. Någon gemensam plattform för den framtida 
ämnesdidaktiska forskningen kunde man inte enas om. 

I Fackdidaktik behandlas historiedidaktiska frågor i tre avsnitt (Gunilla 
Svingby, Christer Karlegärd, Ola Halldén).22

UHÄ låg bakom flera av de av de ämnesdidaktiska initiativen, bl a ett vecko-
långt seminarium på Voksenåsen i Oslo kring ”historieämnets kris”. Historie-
didaktik utgjorde ett viktigt tema vid konferensen och inläggen publicerades 
under titeln Historievetenskap och historiedidaktik (Behre och Oden 1982).23 En 
uppföljningskonferens förlades till Västtyskland under medverkan av flera av 
de ledande tyska historiedidaktikerna (Annette Kuhn, Jörn Rüsen och Joachim 
Rolfes), samt Nordens vid denna tid ledande historiedidaktiker, dansken Sven 
Sødring Jensen.24 Karlegärd medverkade i båda dessa konferenser och bidrog 
med uppsatser. 

I en strävan att bidra till ämnesdidaktisk forskning kring högskoleundervis-
ningen gavs en volym ut, redigerad av pedagogerna Lars Owe Dahlberg och 
Roger Säljö (1985), med översikter av internationell historiedidaktisk forskning 
(av Göran Behre och Ola Lindqvist).25

En nordisk historisk metodkonferens – en i en lång mötesserie – hölls 1983 
under det historiedidaktiskt relevanta temat Tidsopfattelse og historiebevidsthed.26

Lärarutbildarna har utgjort stommen i de svenska deltagargrupperna vid de 
nordiska historiedidaktikkonferenserna, tillsammans med styrelsemedlemmar 
inom Historielärarnas förening. Några av deltagarna under åren har i första hand 
haft sin gärning som universitetshistoriker (Birgitta Odén, Kristian Gerner).27 
Vid den tredje nordiska konferensen, som hölls i Bergen 1987, fanns flera delta-
gare med förankring i pedagogikämnet: Tomas Englund, Ola Halldén, Gunilla 
Svingby, Elisabeth Nyqvist.28

22 Marton (1986). Svingbys avsnitt om historieundervisningen återfinns i del I, s 133–140, övriga i del II.
23 Behre & Odén aa.
24 Behre & Norborg (1985).
25 Lindqvist (1985) och Behre (1985).
26 Tidsopfattelser og historiebevidsthed (1985). Svenska bidrag av Ragnar Björk samt Åke Holmberg.
27 Gerner (1994).
28 Idag Elisabeth Hesslefors-Arktoft. 
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Nämnas kan ytterligare ett par volymer med reflektioner om historiebegrep-
pet och historieundervisningen, som publicerades under denna period. Filoso-
fen Sören Halldén skrev Behövs det förflutna? En bok om det gåtfulla vardagslivet, 
och litteraturvetaren Jan Thavenius Liv och historia. Om människan i historien 
och historien i människan.29 Thavenius bok innehöll en plädering för att i his-
torieundervisningen ge plats för såväl den lilla som den stora historien. Även 
etnologen Orvar Löfgren engagerade sig i historieundervisningsfrågor.30

1987 publicerade Klas-Göran Karlsson, aktiv i den historiedidaktiska miljön 
kring Lund och Malmö sin avhandling om historieämnet i rysk och sovje-
tisk skola, där han utnyttjar analytiska kategorier utvecklade av Sven Sødring 
Jensen.31 Tomas Englund utvecklade i sin avhandling från 1986 ett övergripande 
läroplansteoretiskt perspektiv, men i avhandlingen ingår också ett avsnitt där 
Englund föreslår en periodisering av svensk historieundervisning. I en samtidigt 
publicerad översikt beskriver Englund historie- och samhällskunskapsämnenas 
utveckling, inom ramen för sin teoretiska ansats.32 

En mindre debatt om historiedidaktikens färdriktning uppstod vid mitten av 
80-talet när Christer Öhman vid Historiska institutionen i Uppsala ifrågasatte 
delar av Karlegärds emancipatoriska och elevorienterade historiedidaktiska pro-
gramförklaring.33

Under dessa år utvidgade Historielärarnas förenings årsskrift sin historiedi-
daktiska bevakning. I Göteborg gjordes ett par mindre studier av elevers sätt att 
uppfatta historieundervisning.34 Flera texter publicerades som visar på intresset 
för lokalhistoria och dess användning inom skolundervisning, liksom för histo-
riskt berättande och användning av historiska romaner i undervisningen.35

Sammanfattningsvis framstår perioden 1980–1987 som präglad av en dittills i 
Sverige okänd historiedidaktisk aktivitet inom en rad olika arenor. Aktivitet har 
noterats bland såväl lärarutbildare, historiker som pedagoger, och möten mellan 
dem förekom samt gemensam medverkan i antologier. UHÄ var en aktiv kraft 
bakom flera av initiativen. En bakgrund till dessa aktiviteter ligger i högskole-

29 Halldén, S. (1983); Thavenius (1983). 
30 Löfgren (1984).
31 Karlsson (1987); Jensen, S. (1978).
32 Englund (1986a); Englund (1986b).
33 Öhman (1984). 
34 Unenge (1984) samt Bergdahl-Bulukin (1985).
35 Gruvberger & Rydén (1982). Historiskt berättande var ett huvudtema vid tredje nordiska historiedidak-

tiska konferensen i Bergen 1987.
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reformen 1977 och de strävanden som därefter följde för att stärka lärarutbild-
ningens forskningsanknytning.36 Under perioden publicerades två avhandlingar 
där historieundervisningens historia belystes och teoretiska ansatser utvecklades. 
En nordisk konferensserie inleddes, där olika centrala historiedidaktiska teman 
fortlöpande diskuterades. Bidrag till en diskussion om historieförståelse publice-
rades även utanför kretsen av historiker, lärarutbildare i historia samt pedagoger. 
Det såg ganska lovande ut.

Svagare utveckling 1987–1996

Det följande decenniet innebar inte någon fortsatt snabb utveckling för svensk 
historiedidaktisk forskning. Inga avhandlingar med historiedidaktiskt fokus 
tillkom.37 Det historiedidaktiska seminariet i Lund/Malmö upphörde, efter en 
period av svagt deltagande. Försök att återuppliva seminariet ledde inte till per-
manent verksamhet. Ett ambitiöst försök gjordes i Linköping att starta en histo-
riedidaktisk tidskrift, Kronos, men den lades ner efter några år (1988–1992). 

Några särskilda tjänster för att utveckla den historiedidaktiska forskningen 
inrättades inte i Sverige. Ämnesdidaktisk forskning utvecklades huvudsakligen 
med matematik och naturvetenskap i fokus. Forskning med anknytning till 
lärarutbildningen var på de flesta håll i landet svag. 

De nordiska historiedidaktiska konferenserna fortsatte med möten 1990, 
1993 och 1996.38 Men de pedagogiska forskare som deltagit i Bergen 1987 
återkom inte, och några nya pedagoger med intresse för historiedidaktik dök 
inte upp. Med enstaka undantag deltog inte heller etablerade historiker utanför 
kretsen av lärarutbildare.  

Flera nya aktörer deltog emellertid i de nordiska konferenserna under dessa 
år, och åtskilliga författare medverkade i Kronos under dess fyra år. Någon till-

36 Se bl a förord och inledning till Marton (1986). 
37 Ingrid Westlunds avhandling om skolbarns tidsförståelse kan nämnas, med tanke på den utvidgning av 

historieämnet som förespråkas av anhängare till begreppet historiemedvetande, även om avhandlingen 

främst berör skolans organisation. Den presenteras utförligare i avsnitt III. 
38 Historiedidaktik i Norden 4, Nordisk konferens om Historiedidaktik, Kalmar 1990 (Teman: Historiska 

förklaringar och centrala begrepp, Samspelet mellan historia i och utanför skolan, Nordens historia 

i läroböckerna); Historiedidaktik i Norden 5. Nordisk konference om Historiedidaktik, Løjt 1993, 

(Teman: Demokrati og politisk dannelse, National, nordisk og europeisk identitet); Historiedidaktik 

i Norden 6. Nordisk konferens om Historiedidaktik, Tammerfors 1996. (Tema: Historiemedvetande 

– teori og praksis).
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bakagång skedde inte i antalet publicerade historiedidaktiska artiklar.39 I Histo-
rielärarnas förenings årsskrift var framför allt Nils Gruvberger mycket aktiv med 
recensioner samt presentationer av utländsk historiedidaktisk forskning. Ola 
Halldén fortsatte sina studier av samspelet mellan lärare och elever under his-
torielektionerna, och publicerade flera artiklar i internationella tidskrifter och 
antologier.40 Pedagogen Staffan Selander skrev Lärobokskunskap, med exempel 
från läroböcker i historia (1988).41 Christer Öhman publicerade under perioden 
flera historiedidaktiska texter, bl a en större studie av historiskt berättande.42 
Lars Terner vid Institutionen för lärarutbildning i Uppsala gav ut en skrift om 
metoder i historieundervisningen.43 När professorskandidaterna till en professur 
i Lund skulle provföreläsa fick de tala över ämnet historieundervisningens upp-
gift.44 Det lokalhistoriska intresset, liksom det för historiskt berättande, vidare-
utvecklades i konferenser och uppsatser.45 Flera doktorander inledde sina studier 
av samhälleligt historiebruk.

Men ändå – bilden blir ändå den av en period då utvecklingen stagnerade. 
I en artikel 1997 diskuterar Klas-Göran Karlsson orsaker till att den positiva 
utvecklingen från tidigt 1980-tal bröts. Han menar att historikernas tillfälliga 
intresse för historieförmedling främst hade att göra med uppfattningen om en 
historieämnets kris och att de under en period såg historiedidaktik som ett möj-
ligt medel att motverka denna kris. Men den svenska professionella historiker-
kåren var, menar Karlsson, ointresserad av, alternativt negativ till, andra former 
av historieförmedling än traditionellt historievetenskapliga. Ett annat skäl till 
historiedidaktikens stagnation såg han, liksom Hans Albin Larsson, i vissa peda-
gogers (dvs företrädare för pedagogikämnet) starka inflytande över svensk skola, 
vilket bl a bidragit till införandet av ett SO-block där de olika ämnenas karak-
tär ”försvinner i ett integrerat hopkok av samhällsorienterande ämnen, i vilket 
historieämnet har svårt att hävda sin rättmätiga plats”.46 Den allmänna skolut-
vecklingen bidrog också till att minska intresset för ämnesutveckling, menade 
Karlsson och Larsson.47 

39 Ericson aa. 
40 Halldén, O. (1993); Halldén, O. (1994a); Halldén, O. (1994b); Halldén, O. (1997).
41 Selander (1988).
42 Öhman (1991); Öhman (1990); Öhman (1988).
43 Terner (1990).
44 Edgren & Österberg (1992).
45 Nilsson, H. (1994); Nilsson, H. (1995); Karlegärd & Toftenow (1996).
46 Karlsson (1998). 
47 Karlsson (1990); Larsson aa.
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Både Karlsson och Larsson var viktiga aktörer inom Historielärarnas förening, 
båda skulle bli föreningens ordförande (Karlsson från 1997, Larsson efterträdde 
honom 2003). Deras uttalanden vittnar om en perspektivklyfta som rimligen 
försvårat uppkomsten av forskningssamverkan mellan historiker och pedago-
ger. Karlssons och Larssons polemik riktades framför allt mot Tomas Englund 
och Gunilla Svingby. Englund, aktiv under perioden bl a som Högskoleverkets 
utvärderare av svensk grundskollärarutbildning, argumenterade under perio-
den för att ämnesdidaktik borde underordnas pedagogikämnet.48 Englund och 
Svingby betonade undervisningens övergripande mål, såsom demokratifostran. 
Svingby utvärderade svensk SO-undervisning och var en ledande gestalt när en 
SO-didaktisk grupp byggdes upp i Göteborg.49 Den starka betoningen av ett 
SO-perspektiv i denna miljö torde bidragit till att Göteborgsmiljön, Sveriges 
vad gäller ämnesdidaktiska avhandlingar klart mest produktiva miljö, fortfa-
rande inte producerat en enda historiedidaktisk avhandling.50

Sammanfattningsvis karakteriseras forskningen under åren 1987–1996 av en 
svagare utveckling. Relationerna mellan historiker, pedagoger och lärarutbildare 
försvagades under perioden. Huvuddelen av de fåtaliga svenska historiedidak-
tiska aktörerna fanns inom lärarutbildningen, en miljö inom svenskt högsko-
leväsende som fortsatt var extremt svag forskningsmässigt. Christer Karlegärd 
som under en rad år var en inflytelserik aktör på arenan – svensk ledamot i 
arrangörsgruppen för de nordiska konferenserna fram till slutet av 1990-talet 
– hade inte doktorerat, och var mer inriktad på utvecklingsarbete och läroboks-
produktion än på egentlig forskning. Jag har inte funnit tecken på att några 
resurser var avsatta för att bygga upp svensk historiedidaktisk forskning, vare 
sig på central eller lokal nivå. Anmärkningsvärt är att den pedagog som under 
perioden fortsatte med egen historiedidaktisk forskning – Ola Halldén – var 
flitigt refererad i internationell historiedidaktisk litteratur, men förhållandevis 
sällan omnämnd i svensk. 

Andra institutionella förhållanden kan ha bidragit till den långsamma utveck-
lingen. I Danmark kunde grundskolelärare inom historia och samhällskunskap 
samlas bakom en gemensam tidskrift, Historie- og Samfundsfag, medan i Sverige 
Historielärarnas förening och dess tidskrift riktade sig enbart till historielärare. 
Historielärarna kände sitt ämne hotat, och rustade sig för försvarskamp snarare 
än för samarbete med ämnesgrannar.

48 Englund (1997). 
49 Svingby, Lenhals & Ekbom (1990). 
50 Schüllerqvist (2003), s 30. 
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Ett andra uppsving 1997– 

År 1997 kom den första svenska antologi som helt ägnar sig åt historiedidaktik. 
Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson samlade inlägg från några av de 
ledande nordiska forskarna.51 Publiceringen på Studentlitteratur innebar att en 
större läsekrets fick tillgång till flera viktiga inlägg om forskningsområdet. Karls-
sons eget bidrag gav – förutom en diskussion av orsakerna till stagnationsperio-
den – en orientering i den internationella forskningen. Bernhard Eric Jensen, 
efter Sven Sødring Jensens död den mest inflytelserike bland de nordiska his-
toriedidaktikerna, bidrog med en artikel där han diskuterade begreppet histo-
riemedvetande, relaterade det till snarlika begrepp och lade fram ett program 
för historiedidaktikens utveckling med historiemedvetande som nyckelbegrep-
pet. Jensens artikel och argumentationslinje har fått stort genomslag i Sverige. I 
antologin medverkar även Sirkka Ahonen och Arja Virta, ledande finska histo-
riedidaktiker, liksom Ulf Zander, då doktorand i Lund. Antologin har använts i 
lärarutbildningen och därigenom bidragit till att skola in en rad blivande histo-
rielärare i en förhållandevis avancerad historiedidaktisk diskussion. 

Året därpå kom en ny historiedidaktisk antologi, nu från Högskolan i Jönkö-
ping.52 Redaktör var Hans Albin Larsson. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 
medverkade även i denna skrift. En artikel av Eva Durhán från Umeå behandlade 
centrala begrepp i skolämnet historia. I en stor artikel redovisade David Warren 
Saxe hur i det amerikanska skolsystemet de pedagogiska konjunkturerna svängt 
mellan Social Studies och Traditional History, en diskussion med relevans för 
den svenska debatten om historia som ämne eller del i ett SO-block. Under de 
följande åren utkom från flera lärosäten antologier där ämnesdidaktiska inlägg 
från olika ämnen och kunskapsområden samlats, och i några av dessa fanns 
också historiedidaktiska texter.53

Klas-Göran Karlsson verkade under perioden 1997–2003 som ordförande i 
Historielärarnas förening. Under denna period aktiverades föreningen som en 
kamporganisation för historieämnets ställning i svensk skola. Att historieämnet 
av politikerna nu utlovats en något starkare ställning inom gymnasieskolan kan 
inte enbart förklaras med denna aktivitet. Ett ökat intresse för historia i olika 
former bland stora delar av allmänheten torde ha bidragit. Statsministerns enga-
gemang för Förintelsen finns också med i bilden. 

51 Karlegärd & Karlsson (1997).
52 Larsson (1998). 
53 Bidrag i Schüllerqvist & Lilja (1998), särskilt Simonson (1998); Larsson (2000) med bidrag som Karls-

son (2000) samt Lindman Johansson (2000); Schüllerqvist & Nilsson (2001) med Schüllerqvist (2001).
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År 2002 utkom ett temanummer av Historisk tidskrift med rubriken His-
toriebruk. Redaktör för numret var Peter Aronsson, som arbetade vid Växjö 
universitet, och strax skulle flytta till Linköpings universitet och dess temain-
stitution med inriktning Kulturarv. Två år tidigare hade Aronsson redigerat 
volymen Makten över minnet. I dess inledande artikel lyfter Aronsson fram den 
internationella kulturvetenskapliga forskningen om historiskt minne och his-
toriebruk.54 Ur ett sådant perspektiv blir svensk historiedidaktik ett litet och 
föga utvecklat forskningsområde. I temanumrets huvudartikel vidareutvecklar 
Aronsson sin argumentation för att termerna historiekultur, historiebruk och 
historiemedvetande inte bara kommer att utvidga utan även i grunden förändra 
historievetenskapen.55 Väljer vi att se hans artiklar ur ett historiedidaktiskt per-
spektiv kan Aronssons tes tolkas som att historieämnet didaktiserats, att den 
klyfta som Karlsson talade om bara sju år tidigare överbryggats. 

Under senare år har en markant ökning skett av större publicerade historie-
didaktiska arbeten. Sture Långström, lärarutbildare i Umeå, kom 1997 med 
sin avhandling om läroboksförfattare, och gav några år därefter ut en studie 
av skolelevers kunskaper i och attityder till historia (2001).56 1999 kom Klas-
Göran Karlsson med ett nytt större arbete om historiebruk i Sovjet, Historia 
som vapen. 57 I denna finns en omfattande inledning där Karlsson knyter an till 
internationell forskning och presenterar ett förslag till typologi av olika former 
av historiebruk. Denna typologi kan ses som ett första svenskt bidrag till histo-
riedidaktisk teoriutveckling.

År 2001 kom tre avhandlingar i historia, som alla handlar om samhälleligt 
historiebruk. Åsa Linderborg skrev om socialdemokratins användning av his-
torien för internt och externt bruk, Ulf Zander om offentliga historiedebatter, 
och Roger Johansson om tolkningar av Ådalshändelserna under olika perioder. 
Samma år publicerade Nanny Hartsmar en avhandling i pedagogik om elevers 
tids- och historieförståelse.58 Ola Halldén har under perioden gett sin forskning 
en annan ämnesdidaktisk orientering. Exempel på historiedidaktisk diskussion i 
pedagogiska miljöer finnes, men synes ej ha någon större omfattning.59

År 2003 disputerade David Ludvigsson på en avhandling om historisk doku-
mentärfilm, i första hand Villius och Hägers produktioner. Ludvigssons sär-

54 Aronsson (2000b). 
55 Aronsson (2002b). 
56 Långström (1997b); Långström (2001).
57 Karlsson (1999). 
58 Zander (2001); Linderborg (2001); Johansson, R. (2001); Hartsmar (2001).
59 Næslund (1997) samt Utbildning och Demokrati nr 2/1997 (temanummer). 
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skilda fokus är de aspekter, i hans termer kognitiva, estetiska och moraliska, 
som historieproducenterna måste hantera i sin framställning.60 År 2000 kom 
en studie av Stefan Johansson av hur historia användes i skönlitteratur under 
1800-talet.61 År 2001 publicerade idéhistorikern Magnus Rodell sin avhandling 
om statyinvigningar och nationsformering, som även den belyste historiebru-
ket i Sverige på 1800-talet; samma år ägnade Samuel Edquist ett kapitel i sin 
avhandling om hur godtemplarna kring år 1900 använt historia i byggandet av 
den goda svensken.62 Två alldeles nyutkomna avhandlingar i historia med his-
toriedidaktisk relevans är Jan Sellings Historiediskurs och nationalism i Tyskland 
1990–2000 samt Anna Wallettes Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de 
isländska sagorna under 300 år.63 

Även inom andra akademiska ämnen publiceras studier där frågor kring histo-
riebruk är centrala. Etnologen Lotten Gustafsson har undersökt tidslekar under 
Medeltidsveckan på Gotland, hur ett folkligt historieskapande i dag sätter egna 
upplevelser och aktiviteter i centrum. Arkeologen Bodil Petersson har studerat 
hur amatörer och seriösa arkeologer i olika kombinationer bygger rekonstruk-
tioner av vikingabyar och andra forntida byggnader. Kommunikationsforskaren 
Bodil Axelsson har undersökt hur Alvastra klosterruin blivit ett historiskt min-
nesmärke och hur den på senare år har använts för ett historiskt skådespel.64 I 
samtliga dessa fall har, intressant nog, ”vanligt folks” bruk av historien stått mera 
i fokus än i historikernas mera producentorienterade studier.

Under de senaste åren har skapandet och användandet av kulturarv växt 
fram som ett nytt forskningsområde. Det har lockat till sig forskare från många 
olika discipliner, och deras publikationer kan i många fall räknas in i historiedi-
daktiken. Arkeologen Ola W Jensen har undersökt hur den antikvariska verk-
samheten från 1600-talet och framåt har definierat vilka fornlämningar som 
skall räknas som vårt kulturarv. Idéhistorikern Torkel Molin har med begreppet 
”präglande praktik” fäst uppmärksamhet vid hur centrala myndigheter försökt 
tolka det antikvariska landskapet.65 Annika Alzén undersökte hur industriland-
skapet i Norrköping under några efterkrigsdecennier omdefinierades från en 

60 Ludvigsson (2003). 
61 Johansson, S. (2000).
62 Rodell (2002); Edquist (2001).
63 Selling (2004); Wallette (2004). 
64 Gustafsson, L. (2002); Petersson (2003); Axelsson (2003). Ett exempel inom freds- och konfliktforsk-

ning är Noréen (2002). 
65 Jensen, O. W. (2002); Molin (2003).
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industrirest som borde rivas till att bli ett bevarandevärt industriarv.66 En rad 
projekt pågår om exempelvis industriminnen och om muséernas kulturarvs- 
och historieskapande verksamhet. Två viktiga forskningsmiljöer finns vid KTH 
(Marie Nissers forskargrupp) och vid Tema kultur och samhälle i Norrköping 
(Peter Aronssons och Svante Beckmans forskargrupp).

En rad mindre historiedidaktiska forskningsrapporter har publicerats under 
perioden. Eva Queckfeldt har redovisat undersökningar av historiestuderandes 
kunskaper då de inledde sina universitetsstudier i Lund. Hon fann att studen-
terna år 2000 hade bättre kunskaper i historia än de som började 1993, och att 
de lärarstuderande hade svagare kunskaper än övriga historiestuderande både 
1993 och 2001.67 Hans Albin Larsson gav 2001 ut en studie av hur skolpolitiska 
sammanhang har påverkat historieämnets plats i skolväsendet.68 Per Eliasson vid 
Malmö högskola har publicerat historiedidaktiska arbeten med miljöhistorisk 
inriktning.69 Intresset för historiskt berättande har fortsatt att resultera i publi-
kationer.70 En avhandling om skolelevers uppfattning av begreppen makt och 
samhällsförändring har publicerats vid Göteborgs universitet/Mölndal.71 

Lärarutbildningen har på flera håll bidragit till att mer didaktiserade histori-
kermiljöer formerats. Peter Aronsson beskriver ett sådant exempel i en gransk-
ning av huvudämnet historievetenskap och lärande vid Malmö högskola.72 

I Historisk tidskrift har några historiedidaktiska inlägg av debattkaraktär 
publicerats.73 

Två större projekt och ett antal doktorander arbetar år 2004 vid historiska 
institutioner med historiedidaktiska frågeställningar. I ett av dem studeras För-
intelsen i olika länders historieskrivning (Klas-Göran Karlsson projektledare), i 
ett annat skapandet av det svenska historiemedvetandet (Lars Petterson Falun/
Uppsala projektledare). Båda projekten är fleråriga med en rad medarbetare.

66 Alzén (1996).
67 Historielärarnas förenings årsskrift 2001. I anslutning till detta kan nämnas att Cecilia Trenter är på väg 

att slutföra en större studie om historiestudenters syn på historisk kunskap.
68 Larsson ( 2001) aa.
69 Eliasson (2002); Eliasson (2004). 
70 Hellstrand & Lindqvist (1998) och Hellstrand (1999). Ett par inlägg i Aronsson (2000a) handlar om 

litteratur med historiska motiv. 
71 Severin (2002).
72 Aronsson (2004). 
73 Bl a har Roddy Nilsson i två inlägg tagit upp postmodernismen och historiedidaktiken, Nilsson (1997) 

och Nilsson (2001). Ulrika Holgersson och Cecilia Persson skrev en artikel i Historisk tidskrift 2002:2 

och fick svar av Bernhard E Jensen i HT 2002:4, där de själv också replikerade.
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Flera doktorander undersöker historieläromedel och annat som gäller histo-
ria i skolan, dvs placerar sig inom den snävare definitionen av historiedidaktik. 
Därutöver finns ett flertal doktorander som undersöker historiebruk i en vidare 
samhällelig kontext. Men i samtliga fall tycks begrepp som historiekultur, his-
toriebruk, historiemedvetande och minne utgöra de teoretiska nyckelorden.74 
Kenneth Nordgren har studerat hur 11 september tolkats av en grupp invand-
rarungdomar.75

Den akademiska ställningen för historiedidaktiska aktörer har stärkts. Klas-
Göran Karlsson (Lund) har befordrats till professor, liksom Hans Albin Larsson 
(Jönköping). Lars Petterson innehar en professur vid Högskolan Dalarna i vars 
utlysning ämnesdidaktisk meritering framhölls. Daniel Lindmark (Umeå) inne-
har en professur i historia med inriktning mot lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet. Ytterligare en central forskningsmiljö finns vid Linköpings 
universitet/Campus Norrköping där Peter Aronsson innehar en professur med 
inriktning mot historiebruk och kulturarvsfrågor.76 

Sensommaren 2004 organiserades för första gången på ett drygt decennium 
en särskild konferens för svenska lärarutbildare i historia. Beslut togs om fort-
satta sammankomster. Vid konferensen annonserades publicerandet av två nya 
läroböcker i historiedidaktik, en redigerad av Klas-Göran Karlsson och Ulf 
Zander, en annan författad av Magnus Hermansson Adler (Göteborg/Möln-
dal), båda med planerad utgivning under hösten 2004.77

Märkligt nog hölls exakt samma augustidagar en annan konferens av betydelse 
för svensk historiedidaktik. Peter Aronsson samlade aktörer inom den breda 
historiebruks- och kulturarvsforskningen i Linköping/Norrköping.78 Även om 
flera personer säkert hade önskat delta i båda sammankomsterna måste bara det 
faktum att kretsen historiedidaktiker (i vid mening) blivit så omfattande att två 
konferenser kunde genomföras samtidigt ses som ett av många tecken på att 
perioden från 1997 kan karakteriseras som ett starkt uppsving för historiedidak-
tisk forskning. 

74 För en mer detaljerad genomgång av pågående doktorandforskning, se bilaga 1.
75 Nordgren (2004).
76 Aronsson utkommer 2005 med boken Historiebruk – att använda det förflutna (Studentlitteratur)..
77 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red): Historien är nu (Studentlitteratur); Magnus Hermansson 

Adler: Historieundervisningens byggstenar (Liber).
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Sammanfattning

Perioden från 1997 präglas av ett markant uppsving för historiedidaktisk forsk-
ning i historikermiljöer. Främst gäller den ökade aktiviteten samhälleligt his-
toriebruk. Särskilt aktiva miljöer i denna forskning synes vara Lund-Malmö, 
Linköpings universitet/Campus Norrköping samt Uppsala universitet/Högsko-
lan Dalarna. Även andra historikermiljöer är dock under utveckling vad gäller 
historiedidaktisk forskning. Forskning kring historiebruk finns i flera akade-
miska ämnen och med annan terminologi (inom kulturarvsforskning, etno-
logi, museivetenskap etc). Forskning i historiedidaktik i snäv mening har inte 
genomgått samma utveckling. Inom pedagogikmiljöer har en avhandling skri-
vits med fokus på skolans historieundervisning, och en annan med inriktning 
på skolelevers syn på makt och samhällsförändring. Pedagogen Ola Halldéns 
forskning har under senare år fått annan inriktning än historiedidaktisk. 

Några historiedidaktiska projekt där pedagoger och historiker samverkar 
synes ej pågå. Genom konferensen i Malmö augusti 2004 har en nationell his-
toriedidaktisk mötesform kommit till stånd, dock begränsad till historielärare 
inom lärarutbildningen. 
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III. Frågeställningar 
och resultat i svensk 
historiedidaktisk forskning

Inledning

I detta avsnitt granskas innehållet i svenska avhandlingar och andra större his-
toriedidaktiska undersökningar. Avsnittet disponeras utifrån den inledningsvis 
presenterade bilden av ämnesdidaktik som en bro, i det här fallet mellan historia 
och pedagogik. Jag redovisar de viktigaste inslagen i forskningen inom respek-
tive akademisk disciplin. Ett urval har gjorts, men mängden större vetenskapliga 
arbeten är inte större än att avhandlingar och merparten av andra större arbeten 
har kunnat inkluderas. 

I genomgången har jag i första hand varit intresserad av vilka frågor de olika 
forskarna ställer och vilka svar de anser sig ha fått. Jag försöker också kort karak-
terisera den forskningstradition författaren arbetar inom. I vissa referat berör 
jag metodiska problem i texterna. Min ambition i detta avsnitt har varit att ge 
läsaren möjlighet att få möta de olika forskarnas frågor och svar i förhållandevis 
”ren form”, även om viss bearbetning varit oundgänglig. 

Inom respektive disciplin har jag valt en (viss) kronologisk ordning. Jag har 
också valt att mer utförligt redovisa endast ett eller ett par av de olika forskarnas 
större arbeten, i de fall där flera sådana förekommit.79

Inom historieämnet

Göran Andolf
I Göran Andolfs avhandling från 1972 (Uppsala) handlar huvudfrågorna om 
arbetssätt och innehåll i historieundervisningen i de svenska läroverken under 
en lång period, 1829–1965.80 Vad gäller arbetssätt studerade Andolf offentliga 

78 Bidragen publiceras 2005 i Peter Aronsson (red): Kulturarvens dynamik. Det institutionella kulturarvets 

förändringar (Linköpings universitet).
79 Vad gäller en forskare, Klas-Göran Karlsson, har jag pga den långa tid som förflöt mellan hans avhand-

ling och nästa större arbete valt att presentera hans forskning i två avsnitt.
80 Andolf (1972). 
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debatter, inklusive lärarmöten, regelverk, läroverksredogörelser (årsberättelser) 
samt elevers publicerade skolminnen. I materialet framstår en undervisning 
dominerad av läxförhör som den vanligaste under äldre perioder. Lärarmötena 
rekommenderade inte elevers självständiga läsning. Lärares berättande kring 
en kommande läxuppgift uppfattades på 1800-talet som en pedagogisk nyhet. 
Materialet om arbetsformer under 1900-talet är tunt och slutsatserna vaga. I 
elevminnena redovisas ofta speciella egenheter hos lärarna.

Andolf genomförde en undersökning av gymnasiets läroböcker i allmän his-
toria. En utgångspunkt för hans läroboksstudium var att eleverna påverkats av 
böckerna, i vissa avseenden förhållandevis kritiklöst, då de saknade kunskap 
om alternativa sätt att strukturera historien. Han kritiserade tidigare läroboks-
forskare för att inte ha arbetat systematiskt utan impressionistiskt. Han under-
sökte läroboksbeståndet, böckernas disposition, stoffets avvägning vad gäller 
olika epoker, hur orsaker till vissa större händelser förklarats, förekomst av käll-
diskussion, värderingar samt ger en översikt över läroboksutvecklingen i stort. 
Han fann att de äldsta läroböckerna var varierade och experimenterande. En 
lärobokskommission från 1868 fastställde normer varefter variationerna mellan 
olika författare blev små. Andolfs slutsats om läroböckerna var att de haft en 
konserverande effekt på undervisningens innehåll, och att centralstyrningen 
därvid varit en starkt bidragande faktor. 

Hans övergripande tolkning av historieundervisning i ett skolsystem var att 
den visar vilken historiesyn och samhällssyn som rådde i tongivande kretsar. 
Historieämnet kan uppfattas som ett samhälles presentation av sig själv och 
Andolf fann, när han anlägger ett långt tidsperspektiv, inflytande från nyhuma-
nism, romantik, konservatism, liberalism – historieundervingen präglas av varje 
periods dominerande åsikter. Andolfs avhandling är skriven i samtidens domi-
nerande empiriska avhandlingsgenre, med en svag teoretisk markering.

Klas-Göran Karlsson
Klas-Göran Karlsson disputerade 1987 (Lund) på en avhandling om rysk och 
sovjetisk historieundervisning under åren 1900–1940.81 Han knöt an till Andolfs 
bild av historieämnet som ett samhälleligt självporträtt. Han använde en mer 
utarbetad analysmodell, dansken Sven Sødring Jensens kategorier (1978) av his-
torieundervisning, och prövar om denna kan användas i en analys av hur den 
ryska och sovjetiska historieundervisningen utvecklats. Karlssons fann att på 
1930- och 40-talen återkom i Sovjetunionen den ”klassiska” undervisningsteori 

81 Karlsson (1987) aa. 



SVENSK HISTORIEDIDAKTISK FORSKNING

29

som dominerade under tsartiden. Karlsson såg redan under sen tsartid tenden-
ser till – i Jensens termer – objektivistisk och formell historieundervisning, dvs 
sådan undervisning som betonade inlärning av färdigheter (såsom källkritik). 
Hur starka dessa inslag hann bli innan revolutionen ger Karlssons material inte 
ett tydligt svar på.82 Den sovjetiska 1920-talsundervisningen hade, menade 
Karlsson, starka inslag av det Jensen kallar kategorial undervisning med beto-
ning av värdeutgångspunkter och centrala begrepp. Karlsson såg också använd-
ning av vad Jensen (efter Klafke) kallar exemplariska undervisningsprinciper. 
Under sent 1920-tal och under 1930-talet fick den stalinistiska epokens histo-
rieundervisning allt mer av den klassiska undervisningens mönster.

Karlssons tolkningsram har funktionalistiska inslag. Det första förändrings-
skedet tolkade han som att en klassisk historieundervisning inte kan lösa de 
dilemman som ett modernt samhälle ställs inför,83 medan han för Stalinepoken 
framhållit behovet av inre stabilisering och idealiserade bilder av relationen indi-
vid–folk–stat. Den stalinistiska klassicismen hade betydligt stabilare förutsätt-
ningar än den tsaristiska, skriver Karlsson, och med ett nytt stort fosterländskt 
krig kunde den stalinistiska historieundervisningen tillföras ytterligare stoff i 
klassicismens och patriotismens tjänst.84

Christer Öhman
Christer Öhman har arbetat dels vid Historiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet, dels på Institutionen för lärarutbildning i Uppsala. Öhman tog i mitten 
av 1980-talet en debatt med Christer Karlegärd om dennes historiedidaktiska 
program och menade bl a att Karlegärd ställde för långtgående krav på att his-
torieforskning skulle ha en omedelbar användning. Öhman argumenterade för 
att historisk kunskap har ”ett egenvärde, på samma vis som alla andra ämnen 
varigenom vi skaffar oss kunskap om den verklighet vi lever i”.85 Men Öhman 
delade Karlegärds uppfattning att ett stort aktuellt problem var att historieun-
dervisningens utformning ofta var problematisk (”tråkig”). Öhman intresserade 
sig särskilt för frågor kring historiskt berättande och knöt an till den tyska dis-
kussionen om berättelsen som en grundform för mänskligt vetande. I en större 
studie av den historiske romanförfattare Georg Starbäck inspirerades Öhman av 
Sven Sødring Jensens didaktiska program där skönlitteraturen ger

82 Aa sid 241
83 Aa sid 238
84 Aa sid 246
85 Öhman (1984).
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 … andra möjligheter för eleverna att leva sig in i mänskliga öden i det 
förgångna och på det viset uppfatta ett sammanhang mellan den stora 
och den lilla historien.86 

Öhman visade dock på det problematiska när Starbäck utnyttjar genrens möjlig-
heter och utöver det han vet genom forskningen tillfogar sådant som han menar 
”kunde ha inträffat”. Då ger han inte alls en fördjupad bild av den historiska 
verkligheten, det kan vi tydligt se så här efteråt när tiden gått och perspektiven 
klarnat, menar Öhman. Starbäck broderar vidare utifrån sina egna antagan-
den som senare visat sig vara felaktiga.87 I en annan studie diskuterade Öhman 
begreppsbildning och förklaringar i historieundervisningen.88 Öhman har varit 
aktiv som läroboksförfattare samt författare av historieböcker för barn.

Sture Långström
År 1997 disputerade Sture Långström på Författarröst och Lärobokstradition 
(Umeå). Det är den första och, som jag uppfattar det, hittills enda avhand-
ling av en författare som definierar sitt forskningsområde som historiedidaktik. 
Långström arbetade som lärarutbildare i historia vid Umeå universitet inom 
en särskild lärarutbildningsinstitution. Långströms studieobjekt var läroboks-
författarna och deras arbetssätt. Han fann – i motsats till sina hypoteser – att 
rekryteringen av läroboksförfattare skett förhållandevis slumpartat och att något 
egentligt lagarbete med en utarbetad didaktisk och innehållslig samsyn knap-
past förekommit när flera författare samverkat om en bok. Långström delar 
Andolfs slutsats att lärobokssystemet har en konserverande effekt.

I en tidigare uppsats diskuterade Långström olika kvalitéer i ett urval av läro-
böcker utkomna under efterkrigstiden.89 Han granskade böckerna utifrån vilka 
personer som nämns och finner att män och socialdemokrater helt dominerade 
– inga kvinnor och ingen oppositionspolitiker är namngiven i hans material. 
Hans studerade vilka platser som beskrevs och fann att ett markant stockholms-
perspektiv dominerade. Han undersökte vad som uppfattades som problem och 
fann att ekonomiska perspektiv dominerade, medan politiska frågor som inte 
är av ekonomisk art knappast behandlades. Långström fann att böckerna är 

86 Öhman (1991) sid 11. 
87 Aa sid 182. 
88 Öhman (1990) aa. 
89 Långström (1997a). 
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skrivna så att läsarna knappast kan förstå den moderna politiska utvecklingen i 
Sverige. Han undersökte i vad mån författarna gör kopplingar till skönlitteratu-
ren och fann att sådana referenser helt saknades, trots att en rekommendation 
om ämnesintegrering och om utnyttjande av litteraturen i historieundervis-
ningen togs av SÖ redan 1956, och trots den diskussion som förekommit om 
berättande i historieundervisningen.

År 2001 gav Långström ut en undersökning av ungdomars syn på historia 
och historieundervisning.90 Det är en uppföljning till den svenska delen i en 
stor europeisk undersökning, Youth and History.91 Långström framhöll att vi vet 
alldeles för lite om effekterna av undervisning och hur eleverna upplever den i 
olika ämnena.92 Han har ett stort, slumpmässigt urval ur grundskolans årskurs 
9 och gymnasiets årskurs 3.93 Långströms resultat bekräftar i flera avseenden 
den bild som den tidigare undersökningen gav (och som genomfördes 1995). 
Han fann att flertalet elever ser historieämnet som viktigt och givande, och 
att de flesta har en positiv syn på sin historielärare. På frågan om vilket sätt att 
möta historien som eleverna tycker bäst om ligger läroböcker långt ner på listan, 
medan bio, historiska faktaprogram, museer, historiska platser och andra vuxna 
(än läraren) som berättar får flest svar. Långström fann att elevernas kunskap 
om historisk tid – mätt i förmågan att placera olika händelser eller processer 
i tidsordning – är klart bättre, på varje delfråga, än de svar som redovisades 
i undersökningen 1995. Han fann att framtidsbilden, särskilt den av Sverige, 
genomgående är ljusare bland ungdomarna år 2000 än 1995, men att intresset 
bland dem för politik fortfarande är mycket lågt (om än något högre än 1995). 
Långströms tolkning av sin undersökning är att det finns ett betydande glapp 
mellan hur eleverna vill ha undervisningen och den i skolorna vanligen före-
kommande uppläggningen av lektionerna.

90 Långström (2001) aa.
91 Angvik & Nielsen (1999). Svenska bidrag skrevs av Christer Karlegärd och Eva Durhán (Umeå). Kar-

legärd redovisar förekomst av patriotism och nationalism medan Durhán undersöker hur den nordiske 

historieläraren framträder i materialet. Durhán fann bl a att lärarna i Sverige i mycket stor utsträckning 

har en historiesyn där ekonomiska och materiella faktorer ses som drivkrafter för den historiska utveck-

lingen. Karlegärds bedömning av sin undersökning är att ”under den nordiska ytan hotar vid mitten av 

1990-talet ingen nationalistisk ungdomsrevolt”, s 101. 
92 S. 19. 
93 Sammanlagt drygt 1200 elever svarade på enkäten. 
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Klas-Göran Karlsson
Klas-Göran Karlsson fortsatte sina studier av sovjetsamhällets historiebruk och 
kom 1999 med en bok som sammanfattade två treåriga projektstudier: Historia 
som vapen. Historiebruk och Sovjetsamhällets upplösning 1985–1995.94 Karlsson 
argumenterade för att den traditionella historieförståelsen har varit alltför snäv. 
Han menade att vid sidan av en historievetenskap med sanningssökande som 
kriterium bör en forskning kring aktörers historiemedvetande utvecklas, där kri-
terierna snarare är relevans och upplevelser.95 I denna studie knöt Karlsson an 
till en tradition från Nietzsche och söker utveckla en typologi av olika former 
av historiebruk. Karlsson identifierade vetenskapligt, existentiellt, moraliskt och 
ideologiskt bruk samt icke-bruk.96 Dessa bruk svarar, menar Karlsson, mot olika 
mänskliga behov, utnyttjas av olika brukargrupper och har olika funktion i sam-
hället.

Karlsson öppnar för möjligheten att fler kategorier kan behöva identifie-
ras, men menar att för hans studie av historiebruket i Sovjetunionen och dess 
efterföljarstater är typologin tillräcklig.97 Karlssons fokus ligger denna gång inte 
enbart på makthavare, och han lyfter bl a fram ett moraliskt bruk, återupprättel-
sens historiebruk, som bärs upp av ”indignationen i folkdjupet”; händelser som 
förträngts av tidigare makthavare lyfts fram i en förändrad samhällssituation. 

Det finns hos Karlsson en normativ diskussion värd att ytterligare problema-
tisera – om funktion och dysfunktion, bruk och missbruk. Han skiljer sålunda 
mellan ett utvecklat samhälleligt historiemedvetande, som han menar har en 
grundläggande betydelse för möjligheterna att utveckla och vidmakthålla ett 
modernt demokratiskt samhälle, och ett mytologiskt historiemedvetande, byggt 
på 

… absolutistiska föreställningar, som skapar ett slags historiens tyranni 
och bidrar till att människor och samhällen upprepar tidigare genera-
tioners misstag. 

Hans avslutande förhoppning är att man inom det nya ryska samhället kan 
utveckla

94 Karlsson (1999) aa. 
95 Aa 53. Karlsson utgår i sitt historiemedvetandebegrepp från Bernhard Eric Jensen. 
96 Aa s 57.
97 Aa s 61. 
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 … ett historiemedvetande som kan förklara Lenin och Stalin utan att 
förlåta dem, som kan försona människor med sin historia utan att leda 
dem att ovillkorligt förkasta eller acceptera den och som kan ge de forna 
sovjetmedborgarna ett egenvärde mellan öst och väst, mellan extrem 
underkastelse under ett auktoritärt styre och en lika extrem individu-
alisering.98

---
Under 2001 disputerade tre historiker på avhandlingar som handlar om histo-
riebruk i ett samhällsperspektiv, Åsa Linderborg, Ulf Zander och Roger Johans-
son. Särskilda avsnitt som behandlar undervisningsfrågor finns dock hos Zander 
och Johansson. Linderborg kommenterar utbildningsfrågor helt kort vid några 
tillfällen. Dessa historiebruksavhandlingar har alla en inriktning på historiebru-
kets produktions- eller konstruktionssida, inte reception/lärande.

Åsa Linderborg
Åsa Linderborg utgår i sin undersökning av socialdemokratins historieskrivning 
dels från en tolkning av den socialdemokratiska historieskrivningens funktion 
som bygger på Gramscis hegemonibegrepp, dels från en uppsättning empiriska 
frågor.99 Hennes Gramscibaserade tolkning ger henne svaret att förekommande 
föreställningar om en socialdemokratisk hegemoni i det svenska samhället är 
felaktiga. I stället har socialdemokratin infogat sin folkhemsideologi i en större 
borgerlig (socialliberal) hegemoni. Utifrån en sådan förförståelse blir de empi-
riska kapitlen illustrationer till hur socialdemokraterna arbetat för att medverka 
i denna borgerliga hegemoni.

Betraktad som empirisk undersökning finns emellertid en rad frågor och 
svar. Linderborg undersöker och finner att socialdemokratins historieskrivning 
i stor utsträckning haft en intern funktion och bl a syftat till att neutralisera 
opposition inom arbetarrörelsen mot den ledning som kontrollerade historie-
skrivningen. Hon finner att socialdemokratin inte varit historielös, utan under 
hela perioden har använt historieskrivningen aktivt. Det historiemedvetande 
som förmedlats av socialdemokratin har byggt på två komponenter: historiero-
mantik och utvecklingsoptimism. Den konservativa historieromantiken tonar 
dock efter hand bort, av Linderborg tolkat som orsakat av ”samhällets allmänna 
demokratisering och historievetenskapens utveckling”. Linderborg finner i sena 

98 Aa s 283. 
99 Linderborg (2001). 
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tiders fackföreningshistoriker mer av erkännande av motsättningar inom arbe-
tarrörelsen. Hon visar att 1970-talets marxistiska våg inte fick något egentligt 
genomslag i den socialdemokratiska partihistoriken. Hon menar att i jämförelse 
med norska forskare har de svenska i högre grad visat följsamhet mot och även 
anammat den socialdemokratiska historieskrivningen. Vid sidan av den i boken 
dominerande hegemonitolkningen finns en mer generell tolkning, nämligen 
den att det är en universell härskarteknik att anspela på historien och traditio-
nen för att legitimera sina egna politiska ambitioner. 

Ulf Zander
Ulf Zander har också ett långt perspektiv och dessutom ett mycket brett – han 
behandlar i princip alla former av offentligt historiebruk under hela 1900-talet. 
Hans huvudfråga är hur olika grupper förmedlar och producerar historia.100 
Varför ser vi vissa samband i historien och inte andra? Särskilt fokuserar han på 
hur centrala begrepp och föreställningar med anknytning till den svenska histo-
rien sprids och varför de vinner popularitet. 

Zanders tolkningsram utgår i hög grad från Klas-Göran Karlssons. I likhet 
med denne uppfattar han att historia fungerar på tre nivåer, som fakta, som 
tolkning och som medvetandefenomen, och han utgår från Karlssons uppsätt-
ning av historiebruk. 

Zander finner att historiebruket i Sverige påverkats ibland av yttre, interna-
tionella faktorer, ibland av inre. De inre har varit av politiskt, av kulturellt och 
av historievetenskapligt slag.101 Han uppfattar sekelskiftets nationalism som en 
magnet som drog till sig reaktioner från så gott som alla i offentligheten. Dis-
kussionen handlade om vilket historiebruk (där historiskt måleri utgjorde en 
viktig del) som bäst skulle uppfylla nationalistiska mål, inte om målen i sig.

Första världskriget blev ett incitament till föreställningen om ett svenskt 
utanförskap, och det andra världskriget cementerade en sådan föreställning, 
menar Zander. Mellankrigstiden präglades både av tillbakablickande traditiona-
lism och av framtidsoptimism – den senare kulminerade vid Stockholmsutställ-
ningen. Efter andra världskriget förlorade de nyckelsymboler som förknippats 
med äldre historia (framför allt kungarna Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Karl 
XII) mycket av sin ställning, och fokus riktades allt mer mot bönder, arbetare 
och kvinnor, som dessförinnan varit bortglömda eller negligerade i historieskriv-
ningen. Parallellt fanns en trend mot att prioritera moderna tider, och äldre 

100 Zander (2001) s 15-20.
101 Aa s 460-464.
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svensk historia användes alltmer som negativ kontrast till efterkrigstidens fram-
gångsrika samhälle. Det senaste decenniet har inneburit en förändring, eftersom 
välfärdsstaten inte längre ses som något entydigt gott och framgångsrikt. I stället 
finner Zander exempel på vad Karlsson kallar moraliskt historiebruk, dvs att 
glömda eller förträngda inslag i folkhemshistorien lyfts fram, såsom sterilise-
ringsdebatten, och kritik mot regeringens agerande under andra världskriget. 
Det växande intresset för äldre historia tolkar Zander som ett existentiellt behov 
av exotism.

Zander prövar nya underkategorier och mellankategorier till Karlssons 
former av historiebruk. Ett politiskt historiebruk handlar, menar Zander, om 
att utnyttja enskilda händelser i det förflutna (München, Koreakriget osv) som 
retoriska exempel. Han delar upp det politiska bruket ytterligare i ett ideolo-
giskt-politiskt, ett nationalistiskt-ideologiskt och demokratiskt-ideologiskt, och 
inför även ett pedagogiskt och ett kommersiellt bruk. 

Zander polemiserar mot ett objektivistiskt historiebruk. Historiska fakta 
menar han får sin mening endast om ett samband etableras till nutiden och ”det 
vetenskapliga bruket av historia inte representerar någon högre nivå av historisk 
förståelse” (”nivån är bara en annan”).

Zander behandlar även hur debatten kring skolämnet historia förts i sam-
band med statliga skolutredningar. 

Roger Johansson
Roger Johansson har valt en annan ansats än Linderborg och Zander. Han utgår 
från en enda specifik historisk händelse, en historieproduktionens fallstudie, 
och studerar hur detta exempel brukats av olika aktörer och i olika kontexter. 
Han studerar Ådalshändelsen 1931 i historieskrivningen och hans målsättning 
är att göra den process synlig där produktion och förmedling av historia äger 
rum.102 

Johanssons utgångspunkt är i högre grad än Linderborgs och Zanders 
begreppshistorisk. Han utgår från Koselleck, som menar att vissa politiskt lad-
dade händelser inte är något vi lämnar bakom oss i vår vandring genom livet 
utan tar med oss för att tolka en framtid som vi bara tycker oss kunna skönja. 
Vissa händelser får ett starkt symbolvärde genom att de förmår svara mot vårt 
behov av att se mening och sammanhang i en verklighet som annars kan framstå 
som ogenomtränglig och fragmentarisk.103 

102 Johansson, R. (2001) s 29. 
103 Aa s 27
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Avhandlingens analytiska kategorier är Ådalen som bild, som berättelse och 
som begrepp. Reinhart Koselleck, Bo Strååth, Raphael Samuels, Margaret R 
Somers, Peter Burke, E P Thompson och Bernhard E Jensen hör till de förfat-
tare som påverkat Johanssons perspektiv. Resultatet av undersökningen bekräf-
tar den premiss Johansson haft – att Ådalen varit en stor och relevant händelse. 
Han finner att inom socialdemokratin dominerade en kommunistkritisk tolk-
ning av händelserna, som Per Albin Hansson etablerade i strid med sina riva-
ler om makten över partiet i samband med Ådalshändelserna. Denna tolkning 
ifrågasattes av vänstern omkring år 1968. Den alternativa bilden blev då att 
socialdemokraterna glömt lärdomarna från Ådalen, och att folkhemmet fötts 
i kamp mot högern. När Ådalsmonumentet invigdes år 1981 hade socialde-
mokraterna närmat sig vänsterns ståndpunkt och använde Ådalen riktat mot 
högern. Arbetsgivarnas roll lyftes fram och kommunisternas tonades ned. 

I Per Albiniansk historieskivning stod begreppet Ådalen för en kommunistisk 
händelse och ingick i en större berättelse med budskapet att man inte får handla 
alltför egoistiskt utan måste ha samhällsutvecklingens bästa för ögonen.

I högerns berättelse om Ådalen var det också kommunisterna som utgjorde 
hotet, men budskapet var att man alltid måste ge akt på kommunister och 
utomparlamentariska aktörer. 

Den socialdemokratiska vänsterns och kommunisternas berättelse var annor-
lunda: Ådalen var ett resultat av högerns försök att bryta sönder den svenska 
arbetarrörelsen vid 30-talets ingång. Borgerligheten stod i vägen för folkhem-
met, var antimodern, det är budskapet.

Hans Albin Larsson
Hans Albin Larson undersökte i en studie från 2001 historieämnets utveck-
ling under perioden efter 1950. Hans tolkningsram är Bourdieus och kampen 
mellan intellektuella om tolkningsföreträdet. Han studerade förändringar i his-
torieämnets ställning, de bakomliggande skolpolitiska strukturerna och synen 
på historieämnet hos beslutsfattare.104

Larsson finner att historieundervisningens omfattning i svensk skola har 
minskat avsevärt vid två tillfällen – den första när grundskolan infördes och den 
andra under 1990-talet. Historieämnet i sig har sällan stått i förgrunden i debat-
ten. Ändå har resultatet av processen blivit detsamma som om riksdagen fattat 
ett beslut om att avskaffa skolundervisning i historia, menar Larsson. Olika 
faktorer har under olika perioder samverkat och överlappat. Vid grundskolans 

104 Larsson (2001) s 9. 
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genomförande minskade historieämnet på grund av att det inte ansågs fylla en 
tillräckligt positiv funktion för formandet av en modern demokrati. Skolpoli-
tiken har dominerats av en strävan mot sammanhållna klasser och enhetsskola. 
För ledande forskare inom pedagogämnet har ämnesundervisningen uppfattats 
som ett hinder för en strävan till en demokratisk skola för alla. När marknads-
tänkande och besparingskrav slog igenom sågs skolan som en kommunal utgifts-
post. I en kommunal kontext sågs ämneskompetens och ämnesundervisning 
som fördyrande faktorer. Förvaltningar som Skolöverstyrelsen och Skolverket 
har inte sett något värde i att slå vakt om historieämnet, menar Larsson. Lärar-
nas ämnesidentitet har urlakats. Det har saknats en kraftsamling mot en process 
som egentligen ingen önskade. Larsson menar att bland de professionella his-
torikerna har funnit ett ointresse för skolan, som stärkts av meritvärderingssys-
temet inom akademin. Sammantaget menar han att historieämnet skurits ned, 
undan för undan, utan en genomtänkt strategi, så att man kan tala om att man 
kastat ut barnet med badvattnet utan att märka det.105

David Ludvigsson 
David Ludvigsson disputerade 2003 (Uppsala) på en studie av historisk doku-
mentärfilmsproduktion. Han ser sin huvudfråga, hur historia används i his-
toriska dokumentärfilmer, som en aspekt av den större frågan – hur historia 
brukas i det moderna samhället.106 Han analyserar utvecklingen av den svenska 
historiekulturen i stort, och de professionella historikernas roll inom denna. 
Ludvigssons tolkning är att i takt med att historikerkåren professionaliserats har 
ett behov av andra historieförmedlare ökat. 

Han studerar därefter i ett exempel på sådan historisk mediaproduktion Hans 
Villius och Olle Hägers historiska TV-dokumentärer. Ludvigsson fann att de för 
att bli framgångsrika har haft att balansera olika typer av hänsyn. Dessa hänsyn 
analyserar Ludvigsson i termer av cognitive considerations, moral considerations 
och aesthetic considerations. Han visar hur dessa aspekter i varierande grad har 
påverkat olika produktioner. Producentens sätt att hantera balansgången disku-
teras i termer av förhandling (negotiation). 

Ludvigsson finner att i Villius och Hägers produktion har de kognitiva aspek-
terna haft en större plats än vad tidigare forskning om genren uppfattat. Han 
betonar emellertid att de kognitiva, moraliska och estetiska faktorerna viktas 
olika beroende på producentens intressen, de normer och värderingar som råder 
i produktionskontexten, och mediets specifika krav.

105 Aa s 92-106. 
106 Ludvigsson (2003) s 17. 
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Peter Aronsson
När Peter Aronsson år 2002 var redaktör för Historisk tidskrift, de akademiska 
historikernas ledande tidskrift, gav han ut ett temanummer under rubriken His-
toriebruk. Såväl genom själva handlingen att utge ett temanummer med detta 
ämne som i sin argumentation i dess huvudartikel, markerade Peter Aronsson 
historieämnets förändring i historiedidaktisk riktning. Han prövar tankegången 
att denna förändring inte enbart innebär en vidgning av historikernas forsk-
ningsfält, utan att den utgör inledningen till ett mer genomgripande paradigm-
skifte.107 

Historiekultur, historiebruk och historiemedvetande är tre begrepp som 
kommer att förändra historievetenskapen genom att historisera den vetenskap-
liga praktiken och placera den i en bredare historiekultur, menar Aronsson. His-
toriekultur kan definieras som artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med 
referenser till det förflutna, vilka erbjuder möjligheter att binda samman dåtid, 
nutid och framtid. Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen 
aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterande 
helheter. Historiemedvetande är de uppfattningar om sambandet mellan dåtid, 
nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket. Ett visst 
urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett histo-
riemedvetande. De begreppshistoriska kategorierna erfarenhetsrum och förvänt-
ningshorisont låter sig väl förenas med begreppet historiemedvetande. Kunskap 
om och berättelser om det förflutna skapar möjligheter för vissa föreställningar 
om framtiden. 

Aronsson menar att de historiekulturella formerna är många, och att de har 
en synkron, kommunikativ dimension och en diakron, narrativ. I enlighet med 
Ricoeur hävdar Aronsson att all historia måste vara narrativ – med en bred 
definition av begreppet. Ett meningsfullt historiebruk vill något, är projekt- 
och handlingsinriktat, och innehåller ofta en hänvisning till historiens riktning. 
Aronsson menar att historiemedvetandet kan ha fyra enkla grundformer som 
han betecknar som Framsteget, Guldåldern, Inget nytt under solen, samt Allt är 
ständigt nytt. 

Aronsson ger både inomvetenskapliga och utomvetenskapliga förklaringar till 
förändringar i historiebruket. Det kalla krigets låsta strukturer och vardagslivets 
stadiga framsteg i välfärdsstaten samverkade till att avhistorisera samtidsförstå-
elsen. Detta ändrades under seklets avslutande decennier – murens fall var en 
faktor, en alltmer utbredd uppfattning om den statliga politikens otillräcklighet 
en annan. Bristen på politiska utopier bidrog till ett ökat intresse för att skriva 

107 Aronsson (2002).
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om historien. Och, framhåller Aronsson, i dag skrivs historien om, av allt fler 
aktörer på allt fler arenor, i och utanför etablerade institutioner.108 Historiekul-
turens former är oändliga – ceremonier, kulturarvsrörelser, forskningsprogram 
om andra världskriget, skolundervisning och kompissamtal. 

Förutom ett historiserande av allt större delar av verkligheten uppfattar 
Aronsson att historievetenskapens expansion inneburit ett fördjupat intresse för 
det individuella, för förståelse, för beskrivningar, för berättande. Förklaringar 
har inte längre samma centrala roll inom historievetenskapen. Aronsson ser 
inflytande från konstruktivistisk vetenskapsteori, linguistic turn, attackerna på 
de stora berättelserna, postmodernism, den diskursiva metoden och ett förnyat 
intresse för strukturella tolkningar som bidragande orsaker till ett dagsläge präg-
lat av metodisk pluralism. Alternativa formuleringar är praktisk postmodernism 
eller en mer socialt uppfattad vetenskaplighet. Detta är en bakgrund till ett inom 
historiedisciplinen allt tydligare intresse för historieskrivningens samhällsfunk-
tioner och för det faktum att det mesta av historieskrivning och historiebruk 
sker/utövas utanför de akademiska disciplinerna. Detta intresse syntes tydligt vid 
Världshistorikerkongressen i Oslo 2000.109 Även inom andra discipliner finns 
ett växande intresse för konstruktioner av historiebilder: antropologi, arkeologi, 
etnologi, idéhistoria, ekonomisk historia och nya ämnen som museivetenskap, 
i nya forskarskolor.

Aronsson pekar på många obesvarade frågor och behovet av en omfattande 
empirisk forskning: Hur väsentligt är det som historiekulturen fångar? Utformas 
det i det privata en annorlunda historiekultur, som berör andra sidor hos män-
niskan? Vilka former av historiebruk kan urskiljas och hur hänger de samman? 

Arbetsfördelningen mellan vetenskapliga discipliner, mellan civila och kom-
mersiella aktörer, mellan undervisande institutioner och kulturarvsvårdande 
myndigheter är i gungning, menar Aronsson. Utvecklingen för historieämnets 
del kan beskrivas som en breddning av historiedidaktiken, eller som ett bestämt 
fokus inom kulturvetenskapen. Men utvecklingen rymmer också, menar Arons-
son, en radikalare potential, en paradigmförskjutning för historievetenskapen. 

108 Aa s 191–192
109 Proceedings (2000). 
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Inom pedagogikämnet 

Tomas Englund
Tomas Englund sökte i sin avhandling Curriculum as a Political Problem 
(1986a) utarbeta en modell för utbildningens roll i demokratiska och kapitalis-
tiska samhällen ”med fokus på den roll utbildningssystemet får för de grupper 
som utbildningssystemet förbereder för underordnade arbetsuppgifter”.110 Inne-
hållsligt är det medborgarskapsundervisningens utveckling som utgör Englund 
huvudintresse. Historieämnet ägnar han ett kort avsnitt i avhandlingen, men en 
mer omfattande beskrivning och diskussion i ett samtidigt publicerat, krono-
logiskt upplagt arbete (Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola 
under 1900-talet, 1986b).

Framställningen är starkt styrd av Englunds teoretiska perspektiv. Han arbe-
tar inom en övergripande marxistisk historieförståelse (feodalism–kapitalism) 
med fyra (idealtypiska) utbildningsideal utarbetade inom amerikansk Dewey-
tradition (progressivism–rekonstruktivism kontra dels perennialism, dels essen-
sialism), samt svensk läroplansteoretisk tradition.111 Englund bygger i det senare 
fallet på Ulf P Lundgrens arbeten och föreställningen att bakom varje läroplan 
finns vissa grundläggande principer, en läroplanskod, olika för över- och under-
klass.112 Englund ställer sig frågan om lika tydliga läroplanskoder kan preciseras 
för ett gemensamt skolsystem i ett 

… formellt demokratiskt samhälle, där olika sociala krafter i enlighet 
med rådande styrkeförhållanden och i samspel med rådande tradition 
etc kan påverka utbildningen, exempelvis läroplanens utformning.113 

Englund formulerar dock en sådan, som han betecknar som en medborgerlig 
läroplanskod, där han ger samhörigheten och det ömsesidiga beroendet mellan 
människor den centrala rollen.114 Svaret på hans huvudfråga blir att skolsys-
temet präglas av spänningar mellan å ena sidan en strävan till integration av 
arbetarklassen och å andra sidan en strävan till förändring (förbättring) av arbe-
tarklassens ställning i samhället.

110 Englund (1986a) s 16; Englund (1986b) s 3. 
111 Englund (1986b) s 54-55; Englund (1986a) kap 7. 
112 Lundgren (1979) m fl arbeten. 
113 Englund (1986b) s 10.
114 Englund (1986b) s 13. 
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Historieundervisningen har enligt Englund genomgått tre historiska etapper. 
Dessa betecknar han som 

– Patriarkalisk historieundervisning (vilket likställs med Sven Sødring 
Jensens klassiska undervisning),
– Det vetenskapligt-rationella perspektivets historia (jfr Jensens objekti-
vistiska) som Englund finner i svensk grundskola från 1962 och i de 
efterföljande gymnasiala skolreformerna.
– Historieundervisning under en period av tendenser till en demokratisk 
utbildningskonception.115 

Om Andofs avhandling kan ses som exempel på en empiristisk tradition, med 
svag markering av teoretiska positioner, utgör Englunds dess motsats där ”his-
toriska studier är … underordnade ett explicit teoretiskt perspektiv” och där 
”education can only be understood when we know for what society and for 
what social position the children are being educated”.116 

Ingrid Westlund
Med dagens breda historiemedvetandebegrepp i åtanke bör Ingrid Westlunds 
Skolbarn av sin tid. En studie av skolbarns upplevelser av tid (Linköping 1996) 
inkluderas i kartläggningen, även om boken, när den skrevs, knappast räkna-
des till forskning kring ”lärande i historia”. Westlunds huvudfråga är hur barn 
upplever tid och hon analyserar den tidssocialisering som barnen påverkas av i 
skolan. Hennes empiriska material utgörs av uppsatser där barn reflekterar över 
tidsbegreppet.

Hennes resultat är att barn – om de får möjlighet – kan reflektera och skriva 
om abstrakta och filosofiska fenomen, och att barnen kan rikta kritik mot och 
ge alternativ till den organisation som råder i skolan. Westlund tolkar barnens 
svar som exempel på den civilisationskritik som ofta förekommer i litteraturen 
om tidsbegreppet – en önskan om att bruket av tid skall få mer ”mänskliga” 
dimensioner. Hon pläderar utifrån distinktionen mellan objektiv (kollektiv) tid 
och subjektiv (inre) tid för arbetsformer i skolan som lämnar mer utrymme 
åt elevernas inre tid. Avhandlingens fokus ligger mer på sättet att organisera 
undervisningen än på undervisningens innehåll. Vestlund betonar vikten av att 
forskningen i framtiden i högre grad skall ske utifrån ett barnperspektiv. 117

115 Englund (1986a) s 299-303; se även Englund (1997).
116 Englund (1986b) s 4, samt Englund (1986a) baksidestext. 
117 Westlund (1996) s 206. 
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Nanny Hartsmar
Nanny Hartsmar disputerade i Lund år 2001 på avhandlingen Historiemed-
vetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Hartsmar utgår liksom tidigare 
Westlund från tidsforskning inom olika akademiska fält, men knyter via begrep-
pet historiemedvetande tidsfrågorna till historieundervisningen. Hon undersö-
ker i vad mån historiemedvetandebegreppet – i huvudsak enligt Bernhard E 
Jensens definition – fått genomslag i undervisningen. Ett sådant historiemed-
vetande berör inte bara dåtid utan i hög grad även nutid och framtid, indivi-
dens hela livssituation. I perspektivet betonas att ”människans egen historia, 
den lilla historien, hör samman med den historia som vi alla är en del av, den 
stora historien”. Hartsmar arbetar med en dikotom modell vad gäller förekomst 
av alternativa undervisningsstrategier – en som hon kallar historieundervisning 
som kulturförmedling, och förknippar med objektivistisk historieuppfattning, 
kronologi och epokstudier, en annan som hon kallar historieundervisning som 
problemlösning, aktivt lärande och demokratifostran, där vikt läggs vid källkritisk 
förmåga, olika förklaringsgrunder och perspektiv. Hartsmar tydliggör sin egna 
sympatier för den andra av dessa.

Efter en genomgång av tidsforskning, inklusive Piaget och den kritiska dis-
kussion som följt vad gäller hans uppfattning om barns förmåga att tillgodogöra 
sig tidsbegrepp, genomför Hartsmar en empirisk studie där material utgörs av 
styrdokument, elevuppsatser (17 st) samt intervjuer (26 elever och 7 lärare). 
Hon söker utröna det moderna historiemedvetandebegreppets genomslag i läro-
plan och undervisning.

Vad gäller måldokumenten finner Hartsmar dem oklara och inkonsekventa, 
bl a i det avseendet att små barn skall arbeta med de längsta tidsperspektiven, 
samtidigt som dessa barn i matematiken inte arbetar med så stora tal som man 
på en tidslinje måste hantera när man diskuterar jordens uppkomst, de första 
människorna etc. Hon uppfattar att den svenska skolan fortfarande präglas av 
en Piaget-tradition som säger att en bestämd mognad behövs för att barn skall 
förstå tidsbegreppet och att man därför väntar på mognaden och inte bedri-
ver egentlig undervisning med små barn. Men, menar hon, en tidsförståelse 
kommer inte av sig själv, utan eleverna måste mer aktivt utmanas av läraren.

Hartsmar är i stor utsträckning kritisk mot den undervisning hon ser spår av. 
Hon finner i sina intervjuer med små barn om stenåldern att resultatet blivit en 
”forntidsgröt ”där man rör ned allt möjligt från ”förr” och blandar och ger. Hon 
tar avstånd från ”den neurotiska galoppen genom historien”.118 Hon finner att 
”konventionen styr vad som behandlas … att det inte finns någon genomtänkt 

118 Hartsmar (2001) s 191.
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plan för vad det är i historiemedvetandet som man vill utveckla”.119 Eleverna i de 
olika skolorna var inte vana vid att reflektera över varför man arbetade med ett 
visst innehåll. Av tidsdimensionerna behandlades i undervisningen uteslutande 
dåtid. Den stora historien länkas sällan samman med den lilla historien, menar 
hon. 

Dessa slutsatser stämmer med Hartsmars tidigare studier, liksom med den 
nationella utvärderingen (Svingby 1990) och resultaten från Youth and His-
tory-projektet. Även i dessa studier uppfattades historia som något som rör det 
förflutna.

Hartsmars forskningsansats kan ses som läroplanskritisk i den tradition som 
hennes handledare Gunilla Svingby argumenterat för, där olika skolämnen i stor 
utsträckning utvärderas utifrån deras förmåga att realisera skolans övergripande 
mål, samt i vad mån de utgår från elevernas livsvärldsfrågor.120 I positionen ingår 
att läro- och kursplanerna borde ha konsekvent grund i ett progressivistiskt 
eller rekonstruktivistiskt utbildningstänkande. Avhandlingen blir på så sätt en 
argumentation för ett annat historieämne, som inte i lika hög grad som dagens 
baseras på kompromisser mellan olika synsätt, utan ett ämne som antar en mer 
konsekvent emancipatorisk och demokratibefrämjande målsättning.

Ola Halldén
Ola Halldén, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, publicerade 
under en tioårsperiod en rad texter om undervisning och lärande i historia, i 
flera fall i internationella antologier, konferensrapporter och tidskrifter. Hall-
déns forskning citeras också flitigt i den internationella forskningen. På senare 
år arbetar han med andra ämnesområden inom ett övergripande intresse för 
inlärning och begreppsförändring. Han har empiriskt arbetat med klassrumsob-
servationer, elevintervjuer och studier av elevers skriftliga prestationer.

De frågor han ställt är bland andra: Vad utgör en inlärningsuppgift i historie-
undervisning? Hur uppstår missförstånd i historieundervisningen? Vilka alter-
nativa tolkningsramar har eleverna som bidrar till missförstånden? Skiljer sig 
verkligen historieundervisning från undervisningen i naturvetenskap så mycket 
som tidigare forskning velat framhålla? Ligger inte skillnaden i hög grad i det 
vetenskapliga ämnets struktur, snarare än i undervisningens? Hur uppfattar 
elever historia och historieundervisning? 

119 Aa s 238. 
120 Svingby (1995). 
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Vad gäller forskningstraditioner positionerar sig Halldén i en nyligen publi-
cerad artikel (2002) både mot läroplansforskningen (Dahlöf och Lundgren) och 
mot den sociokulturella tolkningsinriktningen (Säljö), vilka han menar intar 
reduktionistiska positioner när de uttalar sig om undervisning och lärande. I det 
första fallet används faktorer på samhällelig och ekonomisk nivå för att förklara 
fenomen i undervisningsprocessen, i det senare perspektivet reduceras individen 
till den situation hon verkar i.121 Halldén själv arbetar i en Piagetinspirerad tra-
dition, där ansatsen betecknas som ett intentionellt konstruktivistiskt perspektiv 
och forskningsfrågan kan formuleras: Hur ny information tolkas i förhållande 
till redan etablerade referensramar och hur ny kunskap konstrueras.122 

I en tidig studie följde Halldén en serie lektioner i en svensk gymnasieklass.123 
Han fann att objektet för undervisningen, undervisningsuppgiften, var oklarare 
i historieundervisningen än inom naturvetenskapsämnena. Hos naturvetarna 
finns alltid en uppgift av något slag, ett problem som skall lösas. Halldéns tolk-
ning var att i historieundervisningen är uppgiften ofta förståelsen av en berät-
telse som läraren bygger upp i ett samtal med eleverna. 

Berättelsen syftar till en viss poäng, och förståelsen av denna poäng kan sägas 
utgöra undervisningsuppgiften. 

I den studerade lektionen bidrog i stort sett alla elever med svar. Denna kol-
lektiva tankegång kan betraktas som den inlärningsuppgift som läraren ger 
eleverna.124 Eleverna skall följa stegen i denna kedja och när de gör det når de 
den förståelse av det aktuella skeendet som läraren ser som önskvärd. Samtals-
lektioner av detta slag var, enligt en tidigare undersökning, vanliga i svenska 
gymnasieklasser.125

Halldén studerade de skrivningssvar som gavs i slutet av lektionsserien, och 
fann att få elever kunde beskriva den övergång från ett ståndssamhälle till klass-
samhälle som var lärarens poäng, inlärningsuppgiften.

Halldén fann stöd för tankegången att det finns förlopp i historieunder-
visningen där man kan tala om en fast struktur och en inre logik, liknande 
den inom naturvetenskapen. Det är, menade han, en empirisk fråga hur ofta 
undervisningen ges en sådan struktur. Väsentligt är att skilja på ämnesspecifika 

121 Halldén, O. (allHH2002) s 57-58. 
122 Halldén, O. (2002). Citat s 63. 
123 Halldén, O. (1986). Även Halldén (1994a) .
124 Halldén (1986) s 162.
125 Johansson, M. (1981).
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egenskaper i respektive akademiska ämnen och egenskaper som ämnet får i den 
form det presenteras för eleverna. De ämnesspecifika egenskaperna är närmast 
ett problem för läroplanskonstruktörerna, menade Halldén. En annan slutsats 
var att elever i historieundervisning har svårt att förstå och tillgodogöra sig inlär-
ningsuppgifter. Halldén har vidareutvecklat denna fråga genom att studera elev-
ernas alternativa tolkningsramar.126 

I en uppsats diskuterar Halldén i termer av utslätning, dvs att det som stannar 
hos eleverna efter undervisningen ofta blir en allmän förklaring, inte den speci-
ella förklaring som läraren försökte bygga upp.127 Halldén menar att när det blir 
stor detaljrikedom i undervisningen tappar eleverna riktningen, och hamnar lätt 
i sidospår. Ur lärarens perspektiv finns således en konflikt, ett retoriskt dilemma. 
Antingen väljer man en förenklad bild som eleverna lätt förstår eller en bredare 
orientering som blir fragmentarisk och därmed oförståelig. Varje genomförd 
undervisning blir i någon mån en kompromiss mellan dessa ytterligheter. Pro-
blemet blir ännu svårare om skolan skall presentera olika historiesyner.

En tankegång som Halldén utvecklat i flera uppsatser är att det ofta förelig-
ger en undervisningsparadox i historieundervisningen.128 De olika delarna i ett 
resonemang blir bara begripliga om man förstår hela frågeställningen. Gör man 
det blir frågorna självklara. 

But such bits and pieces can have no meaning if there is nobody of know-
ledge to give them meaning. There must already be a cognitive structure 
into which these bits of information can be assimilated, and in order to 
solve the paradox we must assume that the structure is in flux.129

Ett sätt att hantera paradoxen bör vara, menar Halldén, att i undervisningen 
pendla mellan olika abstraktionsnivåer – metanivå, begreppsnivå och data-
nivå.130

Roland Severin
Roland Severin disputerade 2002, efter sin pensionering som lärare i SO-didak-
tik vid Göteborgs universitet/Mölndal. Hans avhandling heter: Dom vet vad 
dom talar om. En intervjustudie av elevers uppfattningar av begreppen makt 

126 Halldén, O. (1994a).
127 Halldén, O. (1988).
128 Halldén, O. (1994b).
129 Aa s 34. 
130 Halldén, O. (1994a) s 199 samt (1994b) s 43. 
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och samhällsförändring. Sådana frågor ingår i hög grad i vad som nu allt oftare 
betecknas som historiemedvetande.

Severin ser sin forskningsansats som en blandning av fenomenografi och 
sociokulturell teori. Avhandlingen bygger på 24 entimmes intervjuer med 16-
åringar. 

Severin uppfattade ungdomarnas svar som förhållandevis kvalificerade och 
filosofiska: Makt är människans villkor. Det hör till livets förutsättningar. Alla 
kämpar för makt i olika avseenden och på olika nivåer. Makt kan aldrig delas 
lika helt och fullt. Det finns god makt och dålig makt. Dålig makt handlar om 
våld för att nå sina mål.

Vad gäller social förändring fann han följande mönster bland ungdomarnas 
uppfattningar: Människan är orsak till social förändring, genom sin nyfikenhet, 
lättja och önskemål om ett bättre liv. Kunskap, teknologi, media, pengar och 
politik är viktiga redskap för förändring. Viktigast är kunskap. Forskning har 
lett till omfattande förändringar, liksom nya sätt att tänka om barns uppfostran 
och kvinnors situation.

Severin uppfattar ungdomarnas svar som en förhållandevis medveten sam-
hällsteori. Han såg inga väsentliga könsskillnader i svaren.131

Sammanfattning

Några slutsatser kan dras: 
– Det sammanlagda antalet större forskningsinsatser är inte särskilt omfattande, 

varken inom historieämnet eller pedagogik. 
– De flesta större arbeten har producerats inom ämnet historia.
– Merparten av dessa, särskilt de som skrivits under senare år, handlar inte om 

historia inom utbildningssystemet utan om samhälleligt historiebruk.
– Bland forskare med förankring inom historia finns ett huvudintresse för his-

toriebrukets produktionssida. Långströms uppföljning till Youth and History 
utgör den enda större receptionsstudien bland historikerna. 

– Det har funnits ett förhållandevis stort intresse för läromedelsforskning. 
Utöver de författare som redovisats i denna genomgång finns ytterligare några 
som bedrivit forskning kring läroböcker i historia.132 

– Det har inte funnits något stort intresse bland pedagoger eller i pedagogiska 

131 Det finns ytterligare arbeten som med dagens breda definition av historiemedvetande kan räknas som 

historiedidaktisk forskning, men som inte gjorde det i sin samtid. Bjurvall (1987) är en sådan.
132 Förutom tidigare nämnda bl a Mellin (1990). 
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miljöer för forskning om ”lärande och undervisning i historia”, oavsett vilken 
innebörd som än läggs i begreppet historia. Halldéns serie av studier är det 
stora undantaget. Han representerar en forskningsinriktning som inte synes 
ha haft starkt genomslag i Sverige. När andra etablerade pedagoger som Eng-
lund och Svingby har engagerat sig i frågor som berör historiedidaktik är 
det i första hand utifrån ett intresse för läroplanens övergripande mål, såsom 
demokrati och medborgarfostran. Hartsmar arbetar med ett snarlikt kun-
skapsintresse. Severins kunskapsintresse är inte heller i första hand den his-
toriska dimensionen, även om hans undersökning visar på delar av det som i 
dag betecknas som historiemedvetande (hos skolungdomar).

– Endast ett exempel har hittats på projekt där historiker och pedagoger sam-
verkat. Dock finns några avhandlingar med handledare ur olika miljöer.

– De större undersökningar som gjorts kan betecknas som teoretiskt och meto-
diskt splittrade – studierna bygger i föga utsträckning på varandra, och inne-
håller inte särskilt mycket kritik av varandra, utan relateras i första hand till 
annan forskning. 
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IV. Exempel på forsknings- 
och utvecklingsarbete 
i lärarutbildar- och 
museimiljöer 

Lärarutbildares och lärares forskning och 
utvecklingsarbete 

Christer Karlegärd var under en lång period den mest aktive aktören på den 
svenska historiedidaktiska arenan. Han deltog i alla större historiedidaktiska 
konferenser under tidigt 1980-tal, och publicerade bidrag i de antologier som 
dessa konferenser ledde till.133 I Behres och Odéns antologi var Karlegärds titel 
”Historiedidaktik – något för Sverige?” (1982). I den följande konferensen, för-
lagd till Bochum i dåvarande Västtyskland, presenterade han det samarbete han 
drev från lärarutbildningen i Malmö, dels med Historiska institutionen i Lund, 
dels med skolor i Skåneregionen. I de av Ference Marton redigerade volymerna 
Fackdidaktik skrev han under temat ”Varför historia? Historiedidaktikens kärn-
frågor”. I den första nordiska konferensrapporten skrev Karlegärd förutom om 
historiedidaktikens status i Sverige även en artikel om emancipatorisk historie-
undervisning. I de konferensvolymer som fortsättningsvis gavs ut var Karlegärd 
under hela sin livstid en flitig medarbetare.134 Efter hand engagerade han sig 
särskilt för historiskt berättande.135

Karlegärd bidrog till att tysk historiedidaktik introducerades i Sverige, fram-
för allt den emancipatoriska riktning som bl a Annette Kuhn företrädde. I sin 
diskussion om historiskt berättande utgick han från Jörn Rüsen, Sven Sødring 
Jensen samt engelsmannen John Fines. Tillsammans med Klas-Göran Karls-
son gav han ut den första svenska antologin om historiedidaktisk forskning 
och undervisning (1997a). I dess inledningskapitel ger Karlegärd och Karls-
son en översiktlig bild av det internationella forskningsläget och konstaterar 

133 Behre & Odén (1982); Behre & Norborg (1985).
134 Medarbetare i Historiedidaktik i Norden 1–6.
135 Karlegärd (1997).
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att det finns begreppsliga svårigheter när man skall jämföra utvecklingen i olika 
länder.136 Karlegärd och Karlsson menar att bidragen i rapportserien Historie-
didaktik i Norden vittnar om den splittring och oklarhet som rått och (1997) 
rådde i fråga om historiedidaktikens innebörd, uppgift och arbetsfält i förhål-
lande till historiefilosofi, historievetenskap, pedagogik och metodik. 

Karlegärd gav ut läroböcker för blivande historielärare där han översiktligt 
behandlar en rad teman och lämnade förslag till undervisningsuppläggning.137 
Han arbetade med de svenska delarna av den europeiska Youth and History-
undersökningen och publicerade ett avsnitt om inslag av nationalism och patri-
otism.138

Karlegärd tog redan i slutet på 1970-talet initiativ till historiedidaktiska 
utvecklingsarbeten som drevs tillsammans med lärare i Skåne. En rad skrifter 
gavs ut i en serie betecknad som utvecklingsarbete och fältförsök med titlar som 
”Varför historia?”(1985), ”Mina rötter. Historiekandidater vid lärarhögskolan 
i Malmö reflekterar över sitt ursprung”(1985), ”Blir det som det blir – eller 
en historia om människans strävan efter frigörelse”(1986), ”Berätta magistern, 
berätta” (1996). Han publicerade bidrag i Historielärarnas förenings årsskrift 
samt den särskilda skriftserie som historielärarna ger ut – Aktuellt om historia 
(”Att studera förortens historia – vid Lindeborgsskolan i Malmö”).139

Han deltog i flera debatter och intog tydliga positioner. I sitt bidrag till Mar-
tons Fackdidaktikvolymer kritiserar han Martons position, och valde att orien-
tera sig mot de historievetenskapliga institutionerna. 

Martons skildring av ämnesmetodisk forskning är en inventering som 
främst redovisar forskning producerad inom pedagogiska institutioner. 
Den övertygar mig inte om att den pedagogisk–psykologiska vetenska-
pen som den ser ut nu, är en bättre bas för svensk ämnesdidaktik än vad 
den rena ämnesteoretiska vetenskapen kan bli.140

136 Karlegärd och Karlsson (1997a).
137 Karlegärd (1991); Karlegärd (1992). Marton (1986), vol. II, s 142. 
138 Karlegärd (1999). 
139 Aktuellt om historia (1996) 4-5.
140 Marton (1986), s 142. 
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I en debatt med Christer Öhman angrep han de ideal han uppfattade domine-
rade vid de historiska institutionerna: 

Det lärarideal som den analytiska historien står för gör att dessa lärare 
inte vill ta på sig att bli fostrare i skolan … Jag menar att historikernas 
intresseinriktning och deras objektivistiska syften inte överensstämmer 
särskilt väl med läroplanens mål, vilket bl a har en normativ innebörd ... 
Objektivismen är alltså för kort i rocken i förhållande till skolans mål. 
Den leder också till pedagogiska problem.141

Karlegärd var fil lic i historia och disputerade aldrig. Hans texter kan sällan 
betecknas som forskning i snäv mening, men Karlegärd spelade under en lång 
period en viktig roll som historiedidaktisk organisatör, inspiratör och debattör. 

Nils Gruvberger, lärarutbildare i Jönköping, var under en lång period en annan 
mycket aktiv aktör inom svensk historiedidaktik. Han var en flitig skribent 
i Historielärarnas förenings årsskrift, där han under många år förestod recen-
sionsavdelningen, samt skrev egna recensioner och översikter av historiedidak-
tisk forskning i andra länder.142 Han deltog i en rad nordiska konferenser och 
genomförde själv flera mindre historiedidaktiska studier. I uppsatsen ”Varför 
historia i grundskolan?” jämförde han läroplaner i historia i Sverige, Danmark 
och Norge.143 Han prövade användbarheten av Sødring Jensens modell, men 
fann att svenska läroplanstexter i så hög grad är kompromisstexter att det är 
svårt att tydligt fastställa vilka motiv som gällt. Gruvberger fann också inkon-
sekvenser beträffande formuleringar om innehåll och mål. I jämförelse ansåg 
han att danska läroplaner var mer innehållsrika och sammanhängande än de 
svenska, och den offentliga danska debatten kring historieundervisningen visade 
att historieundervisningen i Danmark uppfattats som mer angelägen och kon-
troversiell. Motiven bakom den norska läroplanstexten i historia går inte heller 
att utläsa utifrån texterna, menar Gruvberger. Till den fjärde nordiska konfe-
rensen i historiedidaktik genomförde Gruvberger en undersökning av hur de 
nordiska grannländerna behandlats i folkskolans och grundskolans läroböcker 
sedan mitten av 1800-talet. Hans bedömning är att trots nedskärning i textvo-
lymen har en kvalitativ förbättring skett vad gäller det nordiska stoffet, särskilt i 

141 Historielärarnas förenings årsskrift 1983-84 sid 42-43.
142 Ex. Gruvberger (1985b); Gruvberger (1986). 
143 Gruvberger (1985a). 
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de böcker som skrivits för mellanstadiet.144 Gruvberger ser en viktig orsak till en 
svensk historiedidaktisk eftersläpning i att svenskar inte utbildas i både sitt ämne 
och pedagogik som sker i bl a England. Den svenska debatten har därför blivit 
ofruktbar och ofta handlat om gräl om vad didaktik egentligen innebär.145

KG Jan Gustafsson var under en lång period lektor vid lärarutbildningen i 
Kalmar. Han medverkade med texter till flera av de nordiska konferenserna, 
och har även publicerat historiedidaktiska reflektioner i andra former.146 I flera 
texter betonar han att akademiska studier i historia föga förberett honom för 
den typ av medvetandeforskning han önskar genomföra.

Gustafsson betonar betydelsen av upplevelser i den privata sfären för utveck-
lingen av ens eget historiemedvetande (”farmors kök”). I en longitudinell studie 
sökte han studera styrkan i en grupp elevers historiemedvetande. Han fann ett 
samband mellan detta och hemmiljön.147 Styrkan i föräldrarnas historiemedve-
tande, särskilt mödrarnas, är av betydelse för barnens, framhåller Gustafsson.

Det finns hos Gustafsson en tvekan inför vad han ser som ett pågående försök 
att omvandla ett lärarhantverk till vetenskap, samtidigt som han önskar bidra 
till en praxisnära forskning som skulle kunna bidra till att utveckla lärarutbild-
ningen. I Gustafssons historiemedvetandebegrepp finns inslag av livsförståelse, 
visdom, historien som något heligt, inslag som inte kan vara lätta att operatio-
nalisera i en studie.148

Bo Andersson vid Göteborgs universitet har arbetat med historiedidaktiska 
frågor dels inom lärarutbildningen, dels inom ramen för ett Centrum för vär-
degrundsfrågor. I en studie har även Andersson försökt följa utvecklingen av 
historiemedvetandet bland lärarstuderande. Andersson ställde den öppna frågan 
”vad betyder historia för dig”, och såg i sin studie hur svaren förändrades mellan 
tre undersökningstillfällen. Anderssons tolkning utgår från föreställningen om 
att man kan tala om ett mer och ett mindre avancerat historiemedvetande, där 
det avancerade i högre grad är holistiskt, orienterat mot den aktuella läroplanen, 
och uppfattar lokalhistoria liksom historia underifrån samt ämnesintegrerade 
studier som något centralt. Då sådana bedömningar också synes ha ingått i den 
undervisning som förekom mellan undersökningstillfällena, kan Anderssons 

144 Gruvberger (1990).
145 Historiedidaktisk tidskriftsöversikt, s 88-90 i Historielärarnas förenings årsskrift 1995-96.
146 Historiedidaktik i Norden 1-4, 6, Gustafson, KG & Holdar (1976).
147 Gustafson, KG (1997), cit s 219. 
148 Gustafson, KG (1990); Gustafson (1997). 
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studie ses som ett försök att mäta effekter av (egen) undervisning, och han fann 
en påverkan i den önskade riktningen. Vid ett tredje tillfälle, då ingen ytterli-
gare historieundervisning förekommit, fann Andersson att inslag av empati och 
holism i historiemedvetandet stärkts än mer, vilket han tolkar som effekter av 
annan didaktisk undervisning inom utbildningen.149 Andersson har i övrig bl 
a genomfört undersökningar kring förståelsen av revolutioner samt lokalhisto-
ria. Han har samlat dessa uppsatser samt ytterligare några bidrag i en antologi 
Undervisning i historia i skolan. Något om historiedidaktikens teori och praktik.150 
Andersson har även redigerat en volym uppsatser om ämnesdidaktik och värde-
grundsfrågor.151

Bert Mårald, lärarutbildare i Luleå diskuterar i en uppsats presenterad vid en 
nordisk konferens hur Norrland behandlas i traditionella och aktuella lärome-
del, universitetshandböcker och avhandlingar.152 Bristen på norrlandsperspektiv 
ser Mårald som ett didaktiskt problem då historieundervisningen har en iden-
titetsskapande funktion.

Mats Sjöberg var under 1988–1992 redaktör för tidskriften Kronos, ett ambitiöst 
försök att skapa ett forum för en svensk historiedidaktisk diskussion, knutet 
till lärarutbildningen i historia vid Linköpings universitet. Under tidskriftens 
fem år publicerades en rad mindre artiklar, debattartiklar, forskningsrapporter. 
Sjöberg själv bidrog bl a med en artikel där han betonade historiedidaktikens 
komplexitet, och vikten av att historieundervisningen inte utgår enbart från his-
toria som kunskapsmassa eller från historia som sätt att nå kunskap, inte heller 
bara från en upplevelseorienterad undervisningsstrategi eller en mer abstrakt 
strategi utan från en 

… oscillerande historiepedagogik, en medveten, planerad och långsam 
rörelse, en pendling mellan närhet och distans, mellan det lilla och 
det stora, mellan det konkreta och det abstrakta, mellan narration och 
analys, mellan känsla och intellekt, mellan logik och fantasi, mellan 
baklänges och framlängesperspektivet …153

149 Andersson (1997).
150 Andersson, Caspersson & Hermansson Adler (2001).
151 Andersson (2002).
152 Mårald (1990). 
153 Sjöberg (1991), cit s 23.
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Magnus Hermansson Adler bidrog till artikelsamling från Göteborgs universitet 
med en intressant case study om ett större undervisningsförsök kring Förin-
telsen.154 Hermansson Adler diskuterade vilka olika kunskaper som kan utvin-
nas ur ett undervisningsupplägg – värdegrundsaspekter, ämnesdidaktiska frågor 
samt ämnesteoretiska aspekter.

Åke Hellstrand och Ola Lindqvist, lärarutbildare i svenska respektive historia 
vid Göteborgs universitet (Mölndal), har gett ut två volymer om den historiska 
berättelsen i undervisningen med lärare och blivande lärare som målgrupp, där 
en rad olika undervisningsmodeller presenteras.155 Lindqvist, under flera år ord-
förande i Historielärarnas förening, skrev även om utvecklingen inom engelsk 
historiedidaktik och påtalade det svaga svenska intresset för studier av hur elever 
tänker om historia och uppfattar historiska begrepp.156 

SO-didaktik
Vad gäller kunskapsområdet SO-didaktik, inom vilket historiska aspekter ingår, 
har en rad mindre undersökningar publicerats, såsom: Carin Jörgel-Löfström  
(1995): Nya erfarenheter i SO-undervisningen. Exempel från klassrum, Sven-
Åke Selander (1999 red): SO-ämnena i barnens livsvärld, Stellan Lindqvist och 
Gunnar Hyltegren (1995): Att utveckla elevers tänkande – en teoretisk praktika 
för samhällsorienterande ämnen. Exempel på utvärdering av SO-undervisning 
är Gunilla Svingby m fl (1990)Omvärldskunskap SO, Bakgrund, Beskrivning 
av undervisning, Fostran till demokrati. Gränsen mellan historia och samhälls-
kunskapsämnet är delvis flytande, särskilt om man utgår från historiemedve-
tandebegreppet. Forskningen i samhällskunskapsdidaktik är också begränsad. 
Exempel är dock Folke Vernersson (1999): Lärares didaktiska arbete. En studie 
av grundskollärares uppfattningar av den egna undervisningen i samhällskunskap, 
Lars-Erik Bjessmo (1994): Elevens samhällsbild samt Agneta Bronäs (2000): 
Demokratins ansikte: en jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska 
samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Samhällskunskap som skolämne diskute-
ras av Agneta Bronäs och Staffan Selander (2002). Två projekt som rör elevers 
medborgarfostran behandlas i Tomas Englund (2004 red): Skillnad och konse-
kvens.

154 Hermansson Adler (2001). 
155 Hellstrand & Lindqvist (1998); Hellstrand (1999). 
156 Lindqvist, O. (1985) samt Lindqvist, O. (1992); även Lindqvist, O. (1997). 
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Exempel på etnografisk och museipedagogisk 
forskning med historiedidaktisk relevans

Jan Garnert gav 1994 ut boken I dialog med historien. Om samtid och sjöfartshis-
toria i skärgårdsbyn Marum, där han argumenterade för en historisk folkmodell 
utifrån ett lokalt livsvärldsperspektiv, ett sätt att se på historien som han ställde 
mot en akademisk ”forskarmodell”. Han betonade vikten av en lokalt inriktad 
historisk kulturforskning. I dagens historiedidaktiska terminologi pekade Gar-
nert på former av lokalt historiemedvetande och visade på förekomsten av en 
lokal historisk periodisering (före och efter strandningen av en val på ön).157

Under de tio år som gått sedan Garnert publicerade sin bok har flera etno-
grafiska studier behandlat historiekulturen. År 1997 kom Bengt-Erik Borg-
ströms avhandling Cherished Moments som, utifrån deltagande observation i 
författarens hembygd, analyserade hur befolkningen i Anundsjö socken utan-
för Örnsköldsvik förhöll sig till det förflutna.158 År 2002 kom Lotten Gustafs-
sons avhandling Den förtrollade zonen. Gustafsson har genom observation och 
många intervjuer studerat hur människor på olika sätt har använt sig av det för-
flutna vid Medeltidsveckan på Gotland. Hon betonar särskilt att inslaget av lek, 
möjligheten att klä ut sig och låtsas vara någon annan, drar människor till med-
eltidsveckan.159 Utöver de nämnda avhandlingarna har, under de senaste åren, 
ett flertal svenska och nordiska etnologer intresserat sig för hur det förflutna 
fascinerar människor i nuet. Detta intresse har resulterat i antologin Historien in 
på livet (2002) där Garnert, Gustafsson och flera andra forskare medverkar.160

Museipedagogisk forskning (i vid mening) kan ha ett kunskapsintresse 
som liknar lärarutbildningens, att analysera och utveckla praxis. En rad forsk-
nings- och utvecklingsarbeten som rör museiverksamhet har genomförts de 
senaste åren, däribland såväl avhandlingar, mindre undersökningar, rapporter 
från utvecklingsprojekt som läromedel. Exempel är Håkan Karlsson och Björn 
Nilsson: Arkeologins publika relation. En kritisk granskning, och Jonas Grund-
bergs avhandling Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Två publikationer från Kalmar läns 
museum är Tina Lindström m fl: Magiska tidsresor med 6–9 åringar. Rapport 

157 Garnert (1994). 
158 Borgström (1997).
159 Gustafsson, L. (2002).
160 Eriksen, Garnert, Selberg (2002).
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från nationell försöksverksamhet 1999–2000, samt Helen Eklund m fl: Historiska 
rollspel med tonåringar. Rapport från nationell försöksverksamhet 1999–2000.161 

Ett projekt skall jag särskilt kommentera då det – i två etapper – genomfördes 
i samverkan mellan historiker och pedagoger. Den första studien gällde en upp-
levelsedag samt ett rollspelsarrangemang vid Kalmar läns museum.162 I en andra 
studie undersöktes olika arrangemang vid Fotevikens museum och vikingareser-
vat, Medeltidsveckan på Gotland samt Jamtli historieland.163 Två volymer har 
publicerats. Historikern Peter Aronsson har tillsammans med Erika Larsson varit 
redaktörer till båda rapporterna, i det första fallet tillsammans med pedagogen 
Per Gerrevall. I den första studien diskuteras bl a ”vad som egentligen blir kvar” 
efter rollspelsövningar och upplevelsedagar. Museipersonal har ambitionen att 
minnet av upplevelse och rollspelsdagarna skall följa barnen under deras skol-
gång, bidra till att stärka intresset för historia, och bilda en viktig referenspunkt 
för konstruktionen av elevernas historiemedvetande. Det är en hög ambition, 
påpekar rapportförfattarna, och frågan ställs om det som ”stannar kvar” hos 
barnen efter deltagande över huvud taget går att mäta. Ett större underlag och 
en uppföljning under lång tid ses som förutsättningar för en sådan studie. En 
slutsats som dras är att samverkan mellan skola och museum i olika avseenden är 
outvecklad, och att de didaktiska möjligheter som finns därför inte tas tillvara. 
I den andra studien poängterar forskarna att det föreligger ett betydande glapp 
mellan de effekter producenterna eftersträvat och det som deltagarna får ut. 
Även i denna studie påpekas den potential som ligger i ett fördjupat samarbete 
skola–museum. För- och efterbearbetning av rollspelsdagarna krävs om man vill 
nå längre än till en rolig händelse. Forskarna studerar även i vad mån upplevel-
sedagarna leder till annat lärande än specifikt historiskt.164

Sammanfattning
Det har inom miljöer med nära anknytning till lärarutbildningen gjorts en rad 
mindre historiedidaktiska studier och utvecklingsarbeten. I flera fall ligger dessa 
studier tätt på den egna undervisningen och visar preferenser för den egna under-
visningens uppläggning. Undersökningarna bygger i föga utsträckning på var-

161 Karlsson & Nilsson (2001); Grundberg (2000). Exempel på pedagogiskt material är Friman (1996); 

Lärarhandledningar för besök vid Gamla Uppsala utgivna av Riksantikvarieämbetet, Uppsala kommun 

och Uppsala universitet, 2003; Tina Lindström (2001); samt Eklund (2001).
162 Aronsson, Gerrevall & Larsson (2000).
163 Aronsson & Larsson (2002).
164 Aa s 251. 
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andra, och har oftast genomförts av en enda aktör. Historiedidaktiska aspekter, 
särskilt sådana som inkluderas i dagens breda definition av historiemedvetande, 
kan också förekomma i litteratur som i första hand behandlar andra skolämnen 
än historia. Någon grundlig genomgång av dessa har inte varit möjlig inom 
ramen för denna kartläggning.

Under senare år har en rad studier med historiedidaktisk relevans publicerats 
inom arkeologi, etnologi m m. Exemplet från museiforskningen visar på en 
väg att nå en mer generell problematisering, nämligen studier genomförda av 
flera forskare med olika ämnesbakgrund. Insatser för att introducera utländsk 
forskning har gjorts, men har i förhållandevis ringa omfattning lämnat spår i de 
svenska empiriska studierna. 
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V. Några teman i 
internationell forskning

Tyskt: Bearbetningen av naziperioden, Handbuch 
der Geschichtsdidaktik

En förhållandevis tidig utveckling av en tysk historiedidaktik, och de former 
den fick, anses ha sin grund i de problem som fanns i Västtyskland efter kriget 
att hantera en historia där naziperioden och Förintelsen ingick. Historiedidaktik 
utvecklades tidigt till ett eget akademiskt ämne, med institutioner och profes-
sorer. Denna akademiska historiedidaktik hade emellertid begränsade relationer 
till lärarutbildningen. Den tidiga historiedidaktiska utvecklingen gällde framför 
allt norra Västtyskland, där den historiedidaktiska miljön var vänsterorienterad. 
Anette Kuhn var särskilt drivande bakom kravet på en emancipatorisk histo-
rieskrivning.165 Men den kanske viktigaste aktören på den tyska scenen är his-
torieteoretikern Jörn Rüsen. Han har under de senaste decennierna givit ut en 
rad böcker som sammantaget konstruerar en teori om historiekulturen. I nyck-
elverket Historische Orienterung (1994) diskuterar han historiens betydelse för 
att ange riktning för det handlande subjektet och dess självförståelse.166 Enligt 
Rüsen har historien en stor roll att spela för moderna människor. Det leder 
honom vidare till att betona att historikerna har ett moraliskt ansvar för att 
hjälpa sina medmänniskor till självförståelse. Han beskriver processen sålunda: 
människorna upplever ett behov av historisk orientering, historikerna måste 
lyssna till människornas behov, formulera dessa behov som teorier och frågor, 
genomföra undersökningar och slutligen uttrycka resultaten i framställningar 
(berättelser) som människorna kan ta till sig. När människorna kan ta berät-
telserna till sig kommer det i sin tur att generera nya frågor.

De nordtyska historiedidaktikerna gick 1978 samman och gav ut en historie-
didaktisk handbok, inte ett sammanhållet arbete men väl en mycket välmatad 
antologi. Man såg historiedidaktikens kärnfråga som ”att studera det historiska 
medvetandets utseende (Gestalt), tillkomst och funktion i samhället” och histo-
riedidaktikens viktigaste områden som

165 Rüsen (1987); Rüsen (2000); Gruvberger (1986); Nybom (1988). 
166 Rüsen (1994); jfr Rüsen (2004).
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– historia som livsvärld
– historia som vetenskap
– historia i didaktisk reflexion
– historiedidaktik och läroplansutveckling
– historia i undervisning
– historieundervisning som institution
– historia bland andra ämnen
– historielärarutbildning

1985 kom en ny upplaga av handboken och då hade historia i offentligheten 
blivit en ny underavdelning.167

Nordiskt: Stark dansk forskningsmiljö, 
historiedidaktikens dilemman

Redan när de nordiska konferenserna i historiedidaktik inleddes 1982 kunde 
man konstatera att dansk forskning befann sig i en annan position än den 
svenska. År 1963 hade Dansk Lærerhøjskole inrättats. År 1982 fanns där sex 
vetenskapliga medarbetare inom historieavdelningen, som särskilt sysslade med 
forskning inriktad mot folkskolans historieundervisning. Via två tidskrifter 
kunde historiedidaktisk forskning kommuniceras och debatt föras med en bre-
dare publik.168 Forskningen var starkt påverkad av den tyska historiedidaktiken 
och Frankfurtskolan, och hade i stor utsträckning en normativ inriktning.169

De danska aktörerna har haft inflytelserika roller vid de nordiska konferen-
serna, i det tidiga skedet Sven Sødring Jensen, och under senare år Bernhard 
Eric Jensen. Sven Sødring Jensens typologi för historieundervisning fick stort 
genomslag, bl a i Klas-Göran Karlssons avhandling, och Sven Sødring Jensen 
var även en nordisk introduktör av narrationsforskningen. Bernhard Eric Jensen 
skrev till konferensen i Kalmar 1990 uppsatsen ”Historie i og uden for skolen. 
Fordrer temaet et historiedidaktiskt paradigmskift?” som tillsammans med hans 
uppsats om historiemedvetandebegreppet och dess konsekvenser i antologin 
från 1997 är två av de texter som under senare år kanske haft störst inverkan 

167 Bergmann, Kuhn, Rüsen, Schneider (1985). 
168 Dansk historielärarförening för lärare i folkskolan gav ut Historie och Samfundsfag, medan Föreningen 

för gymnasie och HF-lärare i historia gav ut Noter om historie og undervisning.
169 Jensen & Skovgaard Nielsen 1983. 
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på svensk historiedidaktik. I en artikel från 2001 varnade Bernhard E Jensen 
för en historiedidaktik som ligger för nära det akademiska ämnet historia. Han 
ser en fara för en undervisning som bygger på en diffusionsmodell, där veten-
skapsämnet dominerar även på andra arenor än den vetenskapliga, och pläderar 
istället för utvecklingen av en historiemedvetandets grammatik och pragmatik, 
med målsättningen att utveckla ett mer kritiskt, reflekterat och ansvarsmedvetet 
historiemedvetande hos allmänheten.170 

En gren av den danska historiedidaktiska forskningen har undersökt den 
populära historieförmedlingen. En antologi från 1993 undersökte hur medierna 
framställt det förflutna, och innehåller flera receptionsstudier, dvs studier av hur 
medierna påverkat människors historiemedvetande.171 År 1995 valde det danska 
forskningsrådet att satsa sex miljoner på projektet Humanistisk historieförmed-
ling – i komparativ belysning. Bernhard Eric Jensen från Dansk Laererhöjskole 
och Claus Bryld från Roskilde universitetscenter ledde projektet inom vilket 
elva volymer publicerades. Tolv medarbetare stod bakom den avslutande rap-
porten, At formidle historie – vilkor, kendetegn, formål (1999).

En bakgrund till den omfattande och starka danska historiedidaktiska forsk-
ningen är den tidiga kraftsamlingen på Dansk Lærerhøjskole, numera Danskt 
Pedagogiskt Universitet (DPU), där institutionella förutsättningar gavs för att 
bygga upp en stark historiedidaktisk forskningsmiljö, förutsättningar som fort-
farande saknas i Sverige.172 

Flera norska ämnesdidaktiker har, som inledningsvis framhållits, haft infly-
tande över den svenska förståelsen av didaktik, dock i mindre utsträckning 
historiedidaktiker än inom andra ämnesområden. Norsk koordinator i den 
nordiska historiedidaktikkretsen var i många år Magne Agnvik från Bergen, en 
av de huvudansvariga bakom det stora europeiska projektet Youth and History. 
Han har efterträtts av Ole Svein Stugu, Trondheim. I en huvudartikel till den 
senaste nordiska konferensen, i Selfoss på Island 2002, såg Stugu historiedidak-
tiken som ett kunskapsområde fyllt av dilemman.173 Gränslandet mot besläk-
tade kunskapsområden är stort och oklart, och det är stora skillnader mellan 
hur aktörer på fältet anser att det skall definieras, vilka teman och problemställ-
ningar som skall räknas som viktiga och legitima, skriver Stugu. Tidigare fanns 
en konsensus att historiedidaktiken var knuten till historieundervisningen och 

170 Artiklarna finns tillsammans med andra i Jensen, B. E. (1994); Jensen, B. E. (2001). Stencil. 
171 Ladegaard (1993).
172 Andra viktiga aktörer och texter är bl a Nielsen (2002); Poulsen (1999).
173 Stugu (2004).
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skolan som institution. I dag bryts enigheten redan när man börjar tala om 
vad man menar med historia. Här går den stora skillnaden mellan dem som 
ser historia som faget om fortida och de som inkluderar nutid och framtid. Det 
mest fruktbara är därför inte att diskutera definitioner, menar Stugu, utan att 
undersöka vad historiedidaktiker faktiskt gör och därifrån försöka få en bild av 
det historiedidaktiska landskapet. 

Stugu ser den stora skiljelinjen gå mellan historiefagsdidaktik och historie-
bevissthetsdidaktik. Historieämnesdidaktiken tar forskningsämnet historia som 
utgångspunkt och letar efter metoder att anpassa ämnet efter elevernas förut-
sättningar. Historiemedvetenhetsdidaktiken försöker bygga upp en historie-
undervisning efter människors vardagsuppfattningar av historiska förlopp. 
Utvecklingen har gått i flera etapper. I ett första skede betraktades elevernas 
värld utanför skolan som en form av störning för den institutionaliserade inlär-
ningen. I nästa etapp började man intressera sig för vad störningen bestod av. 
Därifrån gick man in i frågorna om elevernas totala socialisering. I ett sista skede 
ifrågasätts skolans hegemoniska roll i utformningen av historiemedvetandet. 

Parallellt med denna utveckling inom historiedidaktiken finns ett starkt 
ökande intresse bland forskare i andra discipliner för sådant som ingår i his-
toriekulturen. Denna rörelse har med inspiration från linguistic turn utmanat 
etablerade förståelseformer och paradigm. Historiens roll som identitetskapare, 
minnespolitik och minnesplatser har blivit viktiga begrepp och Public History 
har blivit ett eget och starkt växande forskningsfält. 

Historiedidaktikken står kort sagt som en janus på grensen mellom 
skolen og det omkringliggende samfund og vender sitt ene ansikt utover 
mot den kulturen som former elevernes priære historiebevissthet, den 
andre mot skolefaget og det praksisfelt fagdidaktikken i utgangspunktet 
har vært ment å skulle levere teori for.174

I dag är det angeläget att det inte byggs staket mellan de olika delområdena utan 
att historiedidaktiken kan behålla sin karaktär av öppet fält, framhåller Stugu. 
Historiedidaktikens dilemman kan sammanfattas som:

1. Huvudförankring: Faghistoriskt, kulturfag eller pedagogik?
2. Forskningsfelt eller praxisfelt? 
3. Kulturen allmänt eller klassrummet som huvudintresse?
4. Skal skolefaget ta utgångspunkt i historiemedvetenheten eller i 

 ämnesförståelsen?

174 Stugu aa s 2. 
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5.  Fortidsorientering eller samtidsorientering? Deskriptivt eller 
 normativt?

6. Kritik og konstruktion?
7. Multiperspektivitet og det liberala dilemmat.175

 
Sirkka Ahonen har under en följd av år varit Finlands nordiska historiedidaktiska 
koordinator. Hennes avhandling (1990) skiljer sig från de flesta nordiska då den 
utgår från den Piaget-inspirerade forskning som utvecklades i England på 1970-
talet som reaktion på behaviorismen.176 I ett följande skede påverkades rikt-
ningen av Vygotsky och Bruner, och kom att spela stor roll som teoretisk grund 
för den engelska New History-rörelsen. Den filosofiska bakgrunden är analytisk i 
motsats till den tyska moraliska och spekulativa (och innehållsorienterad). New 
History argumenterade för historia som färdighetsämne, med träning i källkritik 
och kritisk tänkande. Denna kognitiva traditions betoning av domän-specifik 
kunskap innebär bl a en problematisering av strävanden till ämnesintegrering. 
Möjligheterna för eleverna att lära sig de domän specifika begreppen försvagas 
när flera kunskapsområden integreras.177 Två nyare historiedidaktiska avhand-
lingar i Finland är Leo Pekkalas, som disputerade 1999 på en studie om hur de 
nordiska länderna skildrats i engelska historieläroböcker, samt Pilvi Tostis, som 
disputerade 2003 på en studie av historiemedvetande i Bosnien efter kriget.178

Engelskt: Två historiedidaktiska arenor, 
historieundervisningens komplexitet

I England finns två arenor för History Education, den ena med orientering mot 
skola och lärarutbildning, den andra mot undervisning i det akademiska ämnet 
historia. 

Beträffande den första arenan finns en forskningsbaserad litteratur sedan 
åtminstone 1960-talet. På den andra arenan har forskningsbaserad litteratur 
publicerats först under de senaste åren. Genom statligt initiativ har under senare 

175 Stugu sammanfattad av Ongstad aa. En ambitiöst tidigt norskt arbete är Bøe & Hauge (1984). Ett 

teoretiskt arbete av en art som saknas i Sverige utgörs av Eikeland (1999). Tre sätt att undervisa kring en 

viss händelse beskrivs i Reinertsen (1996). 
176 Ahonen (1990). 
177 Ahonen (1990).
178 Pekkala (1999); Tosti (2003). 



SVENSK HISTORIEDIDAKTISK FORSKNING

62

år årliga konferenser kring universitetens historieundervisning organiserats, 
konferenser som på grund av bristen på liknande möten lockat till sig forskare 
även från USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland (och Sverige).179

På båda dessa arenor utgår man från ett snävare historiebegrepp, och den 
i Tyskland utvecklade termen historiemedvetande saknas i de flesta samman-
hang. Däremot förekommer diskussion om elevers och studenters förförståelse 
av och attityder till historia, vilket leder till frågor som medför ett närmande till 
diskussionen om historiemedvetandebegreppet. Elevernas förståelse och deras 
attityder ses som historieundervisningens råmaterial, det som skall utvecklas, ges 
ett mer kvalificerat innehåll. 

I den engelska forskningen – både hos skolhistorieforskare (såsom Chris Hus-
bands m fl) och inom forskningen om den akademiska undervisningen (Alan 
Booth och Paul Hyland) finns en betoning av historieundervisningens komplexi-
tet.180 Denna position uppfattar jag dels som ett resultat av en forskning som i 
högre grad än den svenska sysslat med undervisningssituationen och lärandet, 
dels som en strävan att övervinna en tidigare skarp motsättning, som lett till ett 
mycket starkt engagemang från politiker och media. Genombrottet för New 
History med dess betoning på färdigheter ledde till ett våldsamt motstånd från 
politiskt konservativt håll, som i svenska termer kunde beskrivas som en kun-
skapsrörelse.181 I dag synes en ambition från forskarnas sida vara att undvika att 
åter hamna i en sådan polariserad situation, och man undviker att ställa historia 
som innehåll mot historia som färdighet. 

På båda de brittiska historiedidaktiska arenorna framhålls att lärande är 
undervisningsprojektets syfte. På båda arenorna betonas att undervisning kan 
bli bättre om lärarna tar del av forskningsresultat, och att man måste ha ett holis-
tiskt synsätt hellre än att satsa på lösryckta undervisningselement. Undervisning 
är en scholarly verksamhet av samma komplexitet och kvalitet som forskning. I 
den engelska litteraturen finns också ett ställningstagande mot de forskningsrap-
porter som byggs upp på en retorisk position mot ”dåliga” lärare. Sådana studier 
når som regel endast fram till förhållandevis grova metodförslag, som inte kan 
få särskilt stor acceptans hos de lärare som redan vet att skolverkligheten är mer 
komplex än så.182 

179 Ludvigsson, Schüllerqvist & Ågren (2005).
180 Husbands, Kitson & Pendry (2003); Booth & Hyland (2000). 
181 Phillips (2000); se även Lindqvist, O. (1985).
182 Husbands, Kitson & Pendry (2003) s 144. 
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Ytterligare en aspekt av undervisningens komplexitet som kommit ur den eng-
elska forskningen är dess betoning av att inre mål för historieundervisningen 
– där kunskaperna uppfattas ha ett egenvärde – och yttre mål – historiekunska-
pernas bruksvärde utanför studiemiljön – inte står i konflikt med varandra.183 
En rad yttre mål för historieundervisning utgör kvalitéer som är användbara 
i yrkesliv och samhällsliv, ingår i medborgarkunskapen och är efterfrågade av 
många arbetsgivare.

Forskning om små barns historieförståelse är ett område med lång tradition i 
England. Utgångspunkten var Piaget-inspirerad forskning, som efterhand utma-
nades och överskreds. Ledande forskare i denna tradition har varit Martin Booth 
och Denis Shemild, liksom Peter Lee and Rosalyn Ashby.184 Hilary Cooper har 
i flera publikationer diskuterat små barns historiska lärande.185 London Insti-
tute of Education är ett centrum med bl a forskning om progression vad gäller 
empati, utvecklingen av barns tysta förståelse i de tidiga skolåren. Resultaten 
pekar på att progressionen inte är stadig och stegvis, att elever kan hoppa över 
”etapper” och uppvisa andra skillnader i sin inlärning, ibland förmodligen rela-
terade till kulturell bakgrund.186 Det finns i England också ett intresse för vad 
som på svenska skulle kallas specialpedagogiska aspekter på historieundervis-
ning, dvs historiskt lärande hos barn med särskilda inlärningsproblem.187 Forsk-
ningen har lett till en rik kunskap om hur barn utvecklar en successivt mer 
komplex förståelse av historiebegrepp och hur dessa begrepp förhåller sig till 
konstruktionen av historia.188

John Philip har studerat den utbildningspolitiska processen, en historie-
didaktisk forskning med statsvetenskaplig orientering.189 Användning av IT 
i samband med undervisning i historia är ett annat intresseområde i engelsk 
forskning.190

183 John Slater, refereras i Husbands, Kitson & Pendry (2003) s 29
184 Husbands, Kitson & Pendry (2003).
185 Cooper (1995); Cooper (2000). En av få svenska texter som diskuterar historieundervisning för små 

barn är Lindqvist, G. (2000). 
186 Husbands, Kitson & Pendry (2003) s 27.
187 Cunnah (2000). 
188 Husbands, Kitson & Pendry (2003) s 28-29. 
189 Phillips (1998); även Phillips (2000).
190 Haydn (2000); Philips aa. Översiktsarbeten om engelsk historiedidaktik utöver ovannämnda bl a: 

Husbands (1996); Bourdillon (1994) och senare; Haydn, Arthur & Hunt (1997); Pendry et al. (1998); 

Arthur och Phillips  (2000) samt Booth (2003).
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USA: Sen start, public history

Under de senaste åren har intresset för historiedidaktik vuxit markant i USA. 
Detta har tolkats som resultatet av tre separata utvecklingstendenser. En beteck-
nas som den kognitiva revolutionen, en förändring av inlärningsforskningen till 
fokus på lärande som meningsskapande.191 Man framhåller att engelsmännen 
var tidigare ute med kognitiv forskning men att den amerikanska forskningen 
nu utvecklats snabbt. Forskning kring lärares historiedidaktiska arbete är sva-
gare utvecklad. Brophy och VanSledright, ser arbete med utförliga fallstudier 
som en väg att utveckla en större förståelse för hur lärare faktiskt arbetar (i 
motsats till metodiska råd utifrån mager empiri).192 Sam Wineburg har bl a 
studerat vad erfarna historiker gör när de tänker historiskt, för att få grepp om 
det specifika i historisk förståelse.193 Amerikanska forskare organiserade tillsam-
mans med spanska kolleger ett internationellt nätverk kring kognitiv forskning 
som bl a resulterade i en antologi från en större konferens i Madrid 1992.194 
Arrangörerna av en senare stor konferens där ledande amerikaner och européer 
medverkade har lagt sig vinn om en stark representation från olika discipliner 
med förutsättningar att bidra till utvecklingen av historiedidaktisk forskning 
– psykologer, pedagoger, historiker m fl.195 

En andra trend har i USA liksom i Europa handlat om förändringar inom 
historiedisciplinen. Förändringarna handlar både om att historieforskningen 
har vidgats till nya områden och om en växande medvetenhet om att histo-
rieskrivning är en maktfråga – vem bestämmer i ett samhälle, vilken historisk 
kunskap skall gälla?196 Sammantaget har även detta lett till ett uppsving för his-
toriedidaktisk forskning.

En tredje skäl till uppsvinget för amerikansk historiedidaktisk forskning gäller 
public history, dvs intresset för samhälleligt historiebruk. Forskningen har varit 
omfattande och bl a publicerats i tidskrifterna The Public Historian, Radical 
History Review och Perspectives. En betydande del av forskningen är genom-
förd utifrån ett radikalt politiskt perspektiv. En tidig antologi, Presenting the 

191 Stearns, Seixas & Wineburg (2000), se Introduction. 
192 Brophy & VanSledright (1997). 
193 Wineburg (2001). 
194 Carreto & Voss (1994). 
195 Stearns, Seixas & Wineburg (2000). Ett amerikanskt arbete kring IT-användning och historia är Staley 

(2003). 
196 Se Stearns, Seixas & Wineburg (2000).
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Past (1986), är indelad i tre avdelningar: (1) Packaging the Past: Mass Culture 
and Historical Consciousness, (2) Professionalizing the Past: Reflections on Applied 
History, och (3) Politicizing the Past: Toward a People’s History. Under den första 
rubriken döljer sig studier av historiska romaner, barnböcker och dramapro-
duktioner; under den andra studier av museiinstallationer och andra former 
av tillämpad historia; och under den tredje studier av och rapporter om olika 
historia underifrån-projekt. Den amerikanska public history-forskningen har 
likheter med den svenska historiebruksforskningen, men den förra har i större 
utsträckning haft ett emancipatoriskt ideal. Ett viktigt amerikanskt bidrag från 
senare år är Roy Rosenzweigs och David Thelens bok The Presence of the Past: 
Popular Uses of History in American Life (1998), som redovisar en undersökning 
baserad på drygt 800 intervjuer med vuxna amerikaner om deras förhållande 
till det förflutna. En omfattande undersökning av detta slag av allmänhetens 
historiemedvetande saknas i andra länder.197

Europeiskt: Den europeiska dimensionen

Under senare år har forskning om en europeisk identitet och dess förhållande 
till olika nationella identiteter blivit ett tema på en europeisk arena. I antologin 
History for Today and Tomorrow. What does Europe Mean for School History, 
redigerad av ordföranden för de europeiska historielärarnas samarbetsorganisa-
tion EUROCLIO, holländskan Joke van der Leeuw-Rood, behandlas europate-
mat med bidrag från många länder – dock ej Sverige.198

Sammanfattande kommentar
Även från en begränsad internationell genomgång framträder en omfattande 
historiedidaktisk forskningsarena, med flera spår som inte är särskilt väl utveck-
lade i Sverige, bl a kognitiv forskning, forskning kring små barns lärande, klass-
rumsstudier, specialpedagogisk historiedidaktisk forskning, forskning som utgår 
från lärandets komplexitet, forskning om IT och historieundervisning samt 
forskning om den europeiska dimensionen. På en internationell arena tycks 
möten kunna förekomma mellan forskare med bakgrund i såväl historia som 
pedagogik. Det finns institutionella skillnader mellan olika länders skolsystem 
och historieundervisningens plats däri, som gör att jämförelser mellan forsk-
ningsresultat måste göras med viss försiktighet. 

197 Rosenzweig & Thelen (1998). 
198 Leeuw-Roord (2001). 
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VII. Svensk historiedidaktisk 
forskning – en 
sammanfattning

Inledning

Den internationella litteraturen ger flera ingångar till hur man kan strukturera 
det historiedidaktiska fältet. Den engelska litteraturen har fokus på undervis-
ningsfrågor, medan den tyska historiedidaktiska handboken har historia som 
undervisning som en bland många kategorier. Norrmannen Stugu pekar på his-
toriedidaktikens många dilemman. 

Jag ställde inledningsvis frågan om forskningen haft en snäv eller en bred 
inriktning, och kommer därför inledningsvis att strukturera sammanfattningen 
utifrån denna dimension. Jag vill dock göra ytterligare en distinktion, den 
mellan forskning om betingelser för undervisning och lärande samt forskning 
som direkt handlar om undervisning och lärande. Till betingelserna hör skol-
politik, läroplaner, kursplaner, läromedel, historielärarutbildning, skolan som 
arbetsmiljö, dess organisationsformer m m. Alltså får vi tre kategorier: 
– Forskning om samhälleligt historiebruk utanför utbildningsväsendet
– Forskning om betingelser för historieundervisning 
– Forskning om undervisning och lärande i undervisningsämnet historia

För alla tre kategorierna är det rimligt att skilja mellan forskning om historie-
brukets produktionssida och dess receptionssida. Kategoriseringen kan hjälpa 
oss att se var huvudfokus i forskningen ligger. 

Forskning om samhälleligt historiebruk utanför 
undervisningsväsendet

Det stora framsteget för svensk historiedidaktisk forskning under senare år har 
skett inom samhälleligt historiebruk. Med Klas-Göran Karlssons Historia som 
vapen 1999 inleddes en period med förhållandevis omfattande forskning om 
historiens samhälleliga roll. I denna forskning ingår teoretiska arbeten med bl a 
bidrag till begreppsutveckling för området, historiografiska ansatser, samt flera 
empiriska studier. Karlsson har bidragit med en uppsättning kategorier för his-
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toriebruk, som också använts i en studie av Zander. Aronsson har givit för-
slag till definitioner av centrala begrepp och deras relationer. Större empiriska 
studier har gjorts av historiebruket under Sovjetstatens upplösning (Karlsson 
1987), den svenska socialdemokratins historiebruk (Linderborg 2001), svenska 
offentliga historiedebatter (Zander 2001) och bruket av Ådalsbilder hos olika 
aktörer (Johansson 2001). Ludvigsson har undersökt produktionen av histo-
riska dokumentärer. Ett viktigt bidrag från Ludvigsson (2003) är betoningen av 
producentens behov av att balansera olika aspekter – kognitiva, moralisk-ideo-
logiska och estetiska – vilket understryker historieförmedlingens komplexitet. 

Karlsson och Zander försöker placera olika brukare i idealtypiska kategorier 
– vetenskapligt bruk, existentiellt, moraliskt och ideologiskt. Deras problem att 
hålla fast vid avgränsade kategorier kan belysas med Ludvigssons resultat: bruket 
sker sällan i renodlad form. Johansson analyserar svenska bilder av händelserna i 
Ådalen 1931 dels utifrån var olika berättare lägger ansvaret för händelserna, dels 
utifrån de större berättelser om svensk historia som han uppfattar att Ådalsbe-
rättelserna ingår i. Linderborg visar att historieskrivningen hos en organisation 
som socialdemokratiska partiet i stor utsträckning har ett internt bruk, och att 
historieskrivningens funktion därför kan tolkas som en strävan att skapa en sub-
kulturell identitet. 

Forskningen har haft tydligt fokus på de mäktigas historiebruk. Detta kan 
uppfattas som en variant på en traditionell form av politisk historia. Trots dis-
kussionerna om vardagslivets historiemedvetande finns få studier av det som 
Garnert kallade historiska folkmodeller. Vissa receptionsstudier har genomförts 
av etnologer, som Gustafsson. Historikernas studier handlar genomgående om 
historiebrukets produktionssida.

Under senare år har anknytningen till den internationella forskningen inom 
området stärkts. Sammantaget har forskningen bidragit till en fördjupad bild av 
den historiska dimensionens samhälleliga roll som ger ett gott utgångsläge för 
framtida forskning.

Forskning om historieundervisningens betingelser

Läroplaner, kursplaner och läroböcker är exempel på historieprodukter som 
fungerar som undervisningens betingelser. Sammantaget har forskning om 
betingelserna utgjort en stor del av svensk historiedidaktisk forskning fram till 
de senaste åren, då historiebruksforskningen blivit dominerande. Ett skäl till 
detta intresse för betingelser kan vara att denna empiri låter sig studeras med 
traditionella metoder. Det gäller även historieundervisning i förfluten tid. His-
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toriker är vana att studera skriftliga dokument, och läroplaner och läroböcker är 
sådana texter. Problematiskt blir det dock om man utifrån forskning om beting-
elser gör starka antaganden om det som händer i klassrummet, och i elevernas 
lärande, eftersom man ju inte forskar om just detta.

Andolf (1972) visade att när en statlig granskning infördes försvann expe-
rimenterandet i de historiska läroböckerna. Hans tolkning är att läroböcker 
därefter haft en konserverande effekt på undervisningens innehåll, och att cen-
tralstyrningen varit en bidragande faktor. Andolf redovisar explicit ståndpunk-
ten att eleverna påverkas starkt av läroböckerna. Sture Långström finner också 
att läroboksproduktionen i Sverige fått konservativa drag, men relaterar detta 
inte enbart till den statliga styrningen utan också till undervisningstraditioner 
i skolan. Han är dock noga med att påpeka att vi vet föga om historieundervis-
ningsverkligheten.199 En rad andra författare har bidragit till historieläroboks-
forskningen. Tingstens analys av patriotismens roll i svenska och internationella 
läroböcker framstår fortfarande som ett av de viktigaste bidragen. 

Dansken Sven Sødring Jensens typologi från 1978 fick stort inflytande på 
den tidiga svenska läroplansforskningen. Det var en typ av strukturell analys 
som passade in i dåtidens marxistiskt influerade samhällsvetenskapliga forsk-
ning. Tomas Englund placerade Jensens kategorier i en historisk utvecklingsmo-
dell där utvecklingen gick från patriarkalisk undervisning via ett objektivistiskt 
skede till undervisning för demokrati. Englund talade om en selektiv tradition 
där ett kronologiskt och ett nationellt perspektiv utgjorde centrala inslag. Denna 
tradition bars upp av såväl samhälleliga som skolbundna krafter, menade Eng-
lund. Han uppfattade att förändringar av historieämnet är svåra att genomföra. 
I en översiktsartikel finns emellertid hos Englund en oklarhet om han talar om 
historieämnet i läroplaner eller syftar på genomförd undervisning.200 Mer tydligt 
problematiserande blir Englund vad gäller relationen mellan läroplaner å ena 
sidan samt praxis å den andra när han diskuterar undervisningen i samtiden: 

Det står således helt klart att det med formuleringarna beträffande 
exempelvis historieämnet inte medföljer några givna konsekvenser 
för undervisningens bedrivande. Det är exempelvis flera olika sätt att 
betrakta (historie)undervisningens form och innehåll som gör anspråk 
på att vara den ”riktiga” Lgr80-tolkningen, det egentliga realiserandet 
av en demokratisk konception.201 

199 Långström (1997b), s 225.
200 Terminologiskt växlar Englund mellan att tala om ”ämnets” och om ”undervisningens”, Englund 

(1997).
201 Aa 50-56. 
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Bilden av en tredelad historieundervisningshistoria framträder även hos andra 
författare. Norrmannen Kjeldstadli bygger i en bok, översatt till svenska, också 
på Jensen, men väljer att som tredje undervisningsteori, utvecklad på 1960- och 
70-talen, lyfta fram den metodiska undervisningsteorin, en färdighetsorienterad 
riktning.202 Denna undervisningsmodell fördes i England fram i termer av New 
History.

Hans Albin Larsson har studerat historia i den skolpolitiska debatten under 
efterkrigstiden. Han refererar till Bourdieus perspektiv av maktkamp på de kul-
turella fälten. Jag delar hans uppfattning att det är fruktbart att också ta in 
sådana aspekter när man ska förstå olika ämnens plats i skolväsendet. Min bild 
är också den att utformningen av den svenska historiedidaktiska arenan i stor 
utsträckning kan förstås utifrån spänningar mellan historiker och pedagoger.

Forskning om undervisning och lärande i historia

I uppdraget från VR ingick i första hand en kartläggning av forskning om under-
visning och lärande i historia. Att beteckna detta forskningsområde som histo-
riedidaktikens tomma rum är kanske att ta till i överkant. Men svensk forskning 
med denna inriktning är högst begränsad. Ola Halldéns klassrumsstudier utgör 
ett viktigt bidrag till den hittills mycket begränsade forskningen inom detta 
område. Halldén kunde utnyttja resultat från annan ämnesdidaktisk forskning 
för att ställa frågor till historieundervisningen och bl a visa på lärarnas problem 
att kommunicera historielektionens inlärningsuppgift och elevernas stora svå-
righeter att förstå lärarnas lektionspoäng i de vanliga samtalslektionerna. Hall-
déns forskning bygger på ett förhållandevis begränsat empiriskt material. Det är 
beklagligt att hans forskning i så liten utsträckning utnyttjas för vidare studier. 

Ett par studier har undersökt elevers tidsuppfattning. Hartsmars bedöm-
ning är att lärare inte aktivt utmanar elevers tids- och historieuppfattning. Hon 
menar att det i svenska skolor finns en utbredd Piaget-inspirerad uppfattning, 
som säger att det inte är meningsfullt att lägga ner energi på att utveckla små 
barns tids- och historieuppfattning, en ståndpunkt som forskare och lärare i 
England sedan länge övergivit. Ett annat resultat från Hartsmars studie, att det 
breda historiemedvetandebegreppet ännu inte fått genomslag i svensk skolun-

202 Kjeldstadli (1998).
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dervisning, förvånar inte, då det är först under de allra senaste åren som en mer 
utbredd uppfattning börjat utvecklas om hur begreppet skall definieras.

Både Halldén och Hartsmar har studerat förhållandevis små grupper. Youth 
and History-studien samt en uppföljning som Sture Långström gjort ger för-
hållandevis omfattande data på en mycket aggregerad nivå. Tidigare studier har 
pekat på elevers svaga kunskaper om och intresse för historiska händelsers tids-
följd. Långström menar dock att skoleleverna i detta avseende visade tydligt för-
bättrade resultat år 2000 än fem år tidigare. Finns förändringar i undervisningen 
som kan förklara denna skillnad? Har ett växande samhälleligt historieintresse 
fått genomslag även hos skolungdomar? Det är angeläget att dessa undersök-
ningar kompletteras med andra som kan ge djupare förståelse av skolungdomars 
och lärares historieförståelse. 

Forskningen om historiedidaktik i snäv mening har till allra största delen 
gällt ungdomsskolan. Endast enstaka exempel finns på undersökningar av lärar-
utbildning samt av högskoleundervisning i historia i övrigt. 

Merparten av de texter som rör undervisningsmetoder i historia har skett i 
former av utvecklingsarbeten, fallbeskrivningar och ofta inte i sådana former att 
de kan betecknas som egentlig forskning. Det synes angeläget att infoga sådana 
undersökningar i ett större projekt där egenskaper hos olika undervisningsan-
satser bryts mot varandra, såsom i den ovan refererade amerikanska studien av 
Brophy och VanSledrights.203 

En faktor av betydelse för den långsamma utvecklingen av praxisorienterad 
historiedidaktisk forskning torde ha varit en skepsis som vissa utövare av den 
inflytelserika läroplansteoretiska forskningen hade mot studier av elevuppfatt-
ningar om ett visst ämnesinnehåll. Sådana studier uppfattades som ett ”sofis-
tikerat konserveringsinstrument för en traditionell ämnesuppfattning och/eller 
positivistisk kunskapsteori”.204 Inte heller en ledande gestalt i den första gene-
rationen av historiedidaktiker inom lärarutbildningen som Christer Karlegärd 
uppfattade historiedidaktikens hur-frågor som särskilt intressanta. Han ville se 
att man först löste frågan varför historia?205 Utifrån en tolkning av läroplanen 
(och ämneskonstruktionen) som en social och historisk produkt och resulta-
tet av kompromisser mellan olika intressen och behov blir denna fråga aldrig 
löst på något entydigt sätt. Frågan kommer alltid att ställas och svaren växla. 
Men medan läroplaner diskuteras och revideras pågår fortlöpande undervisning, 

203 Brophy & VanSledright (1997). 
204 Englund och Svingby i Marton (1986) vol. I, s 98. 
205 Karlegärd i Marton (1986) vol. III, s 138, 148. 
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vars utformning under olika skeden forskningen inte gett någon utförlig bild av, 
och ett lärande som forskningen endast lämnat fragmentariska rapporter om. Vi 
behöver både studier av praxis och kritiska ansatser som kan bidra till nya ämnes-
konstruktioner. Den engelska forskningens betoning av undervisningens kom-
plexitet synes vara en rimlig utgångspunkt för framtida praxisnära forskning. 

Ett historiedidaktiskt fält? 

Undersökningens huvudfråga är den svenska historiedidaktiska utvecklingen 
och dess läge idag. Om den historiedidaktiska forskningen har utvecklats under 
senare år, i vilken mån uppfattar då dagens forskare att historiedidaktik utgör 
ett eget forskningsområde? Kan man tala om historiedidaktik (och dess utövare) 
som ett eget vetenskapligt fält i Bourdieus mening? Svaret är nej. Bourdieu ser 
bl a fältets autonomi, förekomsten av specialiserade aktörer, debatter och stri-
der om gemensamma värden (såsom maktpositioner) som förutsättningar för 
att man skall kunna tala om ett vetenskapligt fält. Den vetenskapliga debat-
ten inom svensk historiedidaktik är svag. Historiedidaktiska aktörer har i stor 
utsträckning orienterat sig mot andra arenor (i första hand historia och peda-
gogik). Internationell historiedidaktisk forskning har i alltför liten utsträckning 
använts för att generera kvalificerade frågor och forskningsansatser. 

Först nyligen har ett tydligt historiedidaktiskt intresse börjat växa fram bland 
professionella historiker men då i första hand för frågor kring samhälleligt his-
toriebruk, inte undervisning och lärande i historia. Bland svenska pedagoger 
synes med få undantag frågor kring lärande av den specifikt historiska dimen-
sionen inte ha väckt något större intresse. Andra ämnesdidaktiska områden har 
uppfattats som mer intressanta. Lärare i historiedidaktiska kurser inom lärar-
utbildningen har i stor utsträckning saknat forskningsresurser och ofta endast 
genomfört mindre studier, inte sällan i nära anslutning till den egna undervis-
ningen. Forskningen har fram till helt nyligen sällan bedrivits i större projekt, 
och inte i form av samverkan mellan utbildningsvetenskapligt intresserade his-
toriker och pedagoger intresserade av historiskt lärande. Den forskning som 
genomförts har i alltför liten omfattning byggt på tidigare forskning. Tjänster 
med ansvar för historiedidaktisk forskning har inte inrättats, och inte heller 
någon särskild historiedidaktisk forskarutbildning. Att något specifikt historie-
didaktiskt fält då inte uppstått bör knappast framstå som överraskande.

Den historiebruksforskning som genomförts vid flera historiska institutio-
ner, och även i andra miljöer under senare år innebär emellertid att en djupare 
förståelse för historiebrukets samhälleliga roll håller på att utvecklas, och det 
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utgör en viktig positiv betingelse för framtida svensk historiedidaktisk forsk-
ning. Något ökat intresse för forskning kring undervisningsprocessen och 
lärandet kan man dock inte se vid de historiska institutionerna. Av den hittills 
genomförda svenska forskningen med denna inriktning är det i första hand Ola 
Halldéns undersökningar som gett intressanta resultat och som bör utnyttjas i 
kommande forskning. Fortfarande vet vi mycket lite om hur undervisning och 
lärande i historia går till. En starkare knytning till anglosaxisk forskning kan 
påskynda utvecklingen inom detta angelägna område. De breda historiedidak-
tiska forskningsprojekt som drivs av kvalificerade aktörer med olika vetenskap-
lig bakgrund, som Christer Karlegärd efterlyste i början på 1980-talet, saknas 
fortfarande. 
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Bilaga: Pågående 
avhandlingsprojekt

Niklas Ammert (historia, Högskolan i Kalmar) arbetar på ”Historiemedvetande 
– en plattform för värdegrunden?”. Studien undersöker huruvida svensk histo-
rieundervisning under den senaste fyrtioårsperioden har gett uttryck för eller 
försökt utveckla elevers historiemedvetande och deras förståelse för värdefrågor. 
Ammert studerar också ett eventuellt samband mellan elevers historiemedve-
tande och förståelsen för värdefrågor. 

Cecilia Axelsson (historia, Växjö universitet) arbetar på ”Museet och verk-
ligheten – en didaktisk undersökning av historieförmedlingen på Svenska 
Emigrantinstitutet”. Studien syftar till att analysera historieförmedlingen i ett 
offentligt rum – i utställningarna och den pedagogiska verksamheten riktad mot 
skolan vid Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Axelsson undersöker hur bilden 
av massutvandringen till Nordamerika används i arbetet med att förstå nutiden. 
Hon undersöker användandet av strukturerande principer som klass, kön och 
etnicitet, samt hur värdegrundsfrågor och demokratifrågor används.

Erik Axelsson (historia, Uppsala universitet) arbetar på ”EU-debattens his-
toria. En jämförande undersökning av historieanvändning i norsk och svensk 
EU-debatt 1990–94”. Syftet är att genom komparation av de politiska debat-
terna kring EU-medlemskap i Sverige och Norge svara på frågor dels om det 
förflutnas roll och funktion i det offentliga politiska samtalet, dels om de före-
ställningar om det förflutna som debatten avspeglar och är en del av. Undersök-
ningen omfattar såväl debatt i massmedia och riksdagsdebatt, som mer utförliga 
debattinlägg i form av tidskriftsartiklar, artiklar i antologier och böcker.

Ainur Elmgren (historia, Lunds universitet) arbetar på ”Finsk skuld, svenskt 
svek – Sverige som hotbild, förebild och motbild i Finland 1918–1939”. Han 
undersöker ursprunget till finska föreställningar om Sverige som Finlands ”eviga” 
motpol och t o m fiende. Dessa föreställningar förmedlades på 1920- och 30-
talet av en politisk och akademisk elit som använde sig av press, litteratur och 
även skolundervisning. Studien behandlar frågor kring nationalism och identi-
tet, men även historiebruk och historieförmedling.

Anna Eskilsson (Tema Q, Linköping universitet) arbetar på ”Hembygdsför-
eningar berättar om platsens förflutna”. Studien undersöker hur hembygdsför-
eningar i Östergötland under efterkrigstiden har använt (och använder) det 
förflutna för att berätta om platsen där de verkar. Vad består berättelsen av? 
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Hur konstrueras berättelsen? Vem berättar den? etc. Undersökningen skall också 
belysa frågan varför det förflutna används och hur och varför betydelsen av det 
förflutna har varierat över tid. Det empiriska underlaget utgörs av hembygdsför-
eningarnas protokoll, lokalhistoriska publikationer/produktioner och hemsidor, 
samt observationer och intervjuer. 

Jan Fredrikson (ekonomisk historia, Uppsala universitet/Högskolan Dalarna) 
arbetar på ”Industrikulturarv på hjul”. Han studerar den från 1960-talet starkt 
expanderande rörelsen av umgänge med industrisamhällets kvarlevor, som tar 
sig uttryck i restaurering och bevarande av äldre bilar och motorcyklar. Fenome-
net studeras både som en ny industriell nisch, och som ett utryck för medvetna 
och omedvetna överväganden när det gäller frågor om bevarandets vad, hur och 
varför.

Jörgen Gustafson (historia, Uppsala universitet) arbetar på ”Bilden av Sveriges 
historia i läromedel 1930–2000”. Studien syftar till att belysa hur skilda värde-
hierarkier rörande bl a klass, kön och etnisk tillhörighet befästs eller ifrågasätts 
i läromedlens historieförmedling. Historiesyner betraktas och behandlas som 
ideologier, som i sin tur studeras ur ett samhälleligt maktperspektiv. Studien 
ingår i projektet ”Hur skapas ett historiemedvetande?”

Johan Hansson (historia, Umeå universitet) arbetar på ”Kvalitativ historie-
undervisning för alla”. Studien undersöker olika elevgruppers möjligheter att 
lyckas i den svenska skolans historieundervisning och i vilken mån deras lärare 
kan påverka dessa möjligheter. Undersökningen omfattar fyra klasser på olika 
skolor där elevgrupperna har varierande bakgrund. Eleverna och deras lärare 
skall följas under tre år mellan åk 7 och åk 9. 

Janne Holmén (historia, Uppsala universitet) arbetar på ”Bilden av Sovjet och 
USA i Norge, Sverige och Finland under det kalla kriget”. Han jämför bilden 
av Sovjet/Ryssland och USA i läroböcker i historia, geografi och samhällskun-
skap från Norge, Sverige och Finland under perioden 1930–2004. Syftet är att 
undersöka hur de tre ländernas utrikespolitik under det kalla kriget påverkade 
bilden av supermakterna. Läroböcker ges officiell sanktionering och kan därför 
anses representera en slags ”officiell historiesyn”. Också gransknings- och god-
känningsproceduren för läroböcker undersöks.

Per-Ola Jacobson (historia, Växjö universitet) studerar Vilhelm Moberg som 
historiker och hans betydelse för allmänhetens historiemedvetande. Jacobson 
har (tillfälligt) avbrutit sin studie.

Martin Karlsson (Mitthögskolan/Umeå universitet) arbetar på en studie om 
vilka filmer som visats i skolan under efterkrigstiden. Han utgår från AV-cen-
tralernas uthyrning. 
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Kyrre Kverndokk (Tema Q, Linköpings universitet) arbetar på ”Den som 
glemmer historien må leve den om igjen. 2. verdenskrig som opplevelsesba-
sert historieformidling til ungdom”. Studien undersöker minnesproduktion och 
kunskapsöverföring med anknytning till förintelsen och koncentrationslägren. 
Empiriskt utgår den från den norska stiftelsen Hvite busser til Auschwitz, som 
genomför dokumentationsresor till koncentrationslägren med norska ungdo-
mar. En central fråga är hur ungdomarna kopplar upplevelserna på resan till det 
komplex av värderingar som presenteras för dem.

Erika Larsson (historia, Växjö universitet/Högskolan på Gotland) studerar 
bruket av historia på Jamtli historieland och på Medeltidsveckan på Gotland. 
Hon undersöker dels besökernas motiv för att besöka respektive arrangemang/
anläggning, dels vilka bilder av det förflutna som besökarna har. Hon intresserar 
sig bl a för vilka normer som tycks gälla för besökarna och arrangörerna rörande 
autencitet. 

Ingemar Lindaräng (Tema Q, Linköpings universitet) arbetar på ”Ett jubi-
leum i tiden. Birgittajubileet 2003 i historia och nutid”. Syftet är att undersöka 
det senaste Birgittajubileets funktion i förhållande till tidigare Birgittajubileer 
och samtidens historiekultur och samhällsförändringar. Fokus ligger på aktörer-
nas motiv, budskap, maktrelationer, nätverksbygge och vad som förverkligas.

Johanna McElwee (engelska, Uppsala universitet) studerar lärande och utbild-
ning i amerikanska historiska romaner.

Kenneth Nordgren (historia, Karlstads universitet) skriver på en avhandling 
med tre delstudier, en om historiebruk i diasporan, hur en minoritetsgrupp 
brukar historien för att definiera sin sitution; en andra om hur ungdomar med 
utländsk bakgrund med hjälp av historiska referenser skapar meningsfulla berät-
telser och en tredje om den mångkulturella skolan som arena för historia.

Carina Renander (historia, Malmö högskola) arbetar på ”Arn mellan fiktion 
och historia. En tvärvetenskaplig analys av Jan Guillous historiska romanserie 
som historieförmedling.” Studien undersöker textens historiesyn, samt analyse-
rar vilka litterära grepp författaren använder i sin gestaltning av medeltiden för 
att aktivera läsarens historiemedvetande. Slutligen analyserar den hur romanse-
rien har ingått i svensk historiekultur.

Johan Samuelsson (ekonomisk historia, Uppsala universitet) undersöker hur 
gamla industrier omdefinieras till att bli kulturarv.

Anna Torgrimsdottir (historia, Göteborgs universitet) arbetar på en studie om 
historiska museiutställningar på Island.

Mikael Tossavainen (historia, Lunds universitet) analyserar det israeliska his-
toriemedvetandet i förhållande till Förintelsen. Empiriskt fokuserar han på den 
israeliska pressens efterkrigstida representationer av Warszawaghettoupproret. 
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Han är verksam inom projektet ”The Holocaust and European Historical Cul-
ture”.

Johan Wickström (religionshistoria, Uppsala universitet) arbetar på ”Wåra 
förfäder woro hedningar. Fornskandinavisk religion och myt i den svenska folk-
skolans pedagogiska texter 1842–1962”. Studien undersöker hur fornskandi-
navisk religion och myt ideologiskt användes i folkskolan, dvs hur ideologiska 
narrativ om det förflutna klassificerar, hierarkiserar och diskriminerar i etniskt, 
socialt och genusmässigt hänseende.

Johanna Widenberg (historia, Uppsala universitet) arbetar på ”Fädernes-
landets antikviteter. Historiebruk och integrationssträvanden i den svenska 
antikvariska verksamheten 1590–1720”. Sverige var ett av få länder i det tidig-
moderna Europa som byggde upp en antikvarisk (fornforskande) organisation 
inom statsförvaltningen. Avhandlingen handlar om hur de statstjänande anti-
kvarierna, genom att inventera, tolka och berätta om runstenar och forntida 
gravar på olika sätt bidrog till den etniska och territoriella integrationsprocessen 
i det svenska riket under perioden 1590–1720. 

Johan Öhman (historia, Lunds universitet) arbetar på ”The Holocaust in 
Ukrainian Historical Culture”, en historiekulturell studie över hur Förintelsen 
representeras i ukrainska historieläroböcker. Särskild tonvikt läggs vid hur denna 
representation förändrats från 1991 och framåt, vilka effekter som influenser 
och påtryckningar från Nordamerika och Europa har haft på utformningen. 
Vidare studeras hur för Förintelsen karaktäristiska representationer har färgat 
av sig på representationer av den ukrainska svältkatastrofen 1932–1933 som nu 
etiketteras som ”Den ukrainska Förintelsen”.
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