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1. Varför ägna sig åt progression? 

Historiestudenter ställs återkommande inför stora utmaningar. En av dem är att besvara 

nedanstående fråga i en tentamen i historia, delkurs 3A, tiden 1000 till 1500. Frågan omfattar 

en rad olika aspekter av nordisk medeltid under 500 år. Trots att den studerande uppmanas att 

inte gå in ”på detaljer som krig, konflikter, kungar och stormän”, så består utmaningen i att 

svara kort men uttömmande.  

 

Kommentera och diskutera helt kort utvecklingen i Norden under medeltiden (här 1000-1500). Se 

gärna på sådant som de olika staternas uppkomst, social struktur, religionens betydelse och 

handelns utveckling. Hur ser förhållandet mellan de nordiska staterna ut? Vilka är eller blir starka, 

vilka försvagas? Frågan är stor och du måste sovra. Gå inte in på detaljer som krig, konflikter, 

kungar och stormän!1 

 

Uppgiften ovan anger vad en student i historia på grundnivå, bland annat, bör kunna om 

utvecklingen i Norden under medeltiden.  

 

I uppsatsen undersöker jag kursplaner, studieinstruktioner och examinationer i historieämnet 

på universitetsnivå för att utifrån dem bedöma hur historisk kunskap mäts, vad det är att bli 

bättre i historia och hur denna uppnådda progression kan mätas och förstås. Med andra ord: 

Hur kan progressionen i ämnet identifieras i kursplaner, studieinstruktioner och 

examinationer? Examinationernas utformning är relevant för denna pilotstudie med 

antagandet att examinerande lärare utformar frågorna efter kursplanernas mål och utifrån den 

miniminivå historia som studenten bör ha tillägnat sig för att passera en kurs som godkänd.2 

Genom kursplaner och examinationer antas ämnesföreträdarna uttrycka vilka kunskaper och 

färdigheter som det är önskvärt att den studerande utvecklar genom studier i ämnet.  

 

Ordet progression är flitigt förekommande i diverse styrdokument för högre utbildning. 

Latinets progressio betyder framsteg. ”HIST.: sedan 1793; av lat. Progressio ’framsteg’, jfr. 

                                                 
1 Tentamen på en universitetskurs i historia på grundnivå 2005-04-07. 
2 Under rubriken Betyg i kursplanen för exempelvis HIS A02 anges att: ”Som betyg används något av uttrycken 
underkänd, godkänd eller väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på 
samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 36 av kursens 
högskolepoäng [andelen väl godkända poäng varierar i kurserna beroende på hur många poäng kursen som 
helhet omfattar, min anm.] samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.” Bedömningsgrunder i övrigt 
anges inte här. Resonemanget i texten bygger på att målen anger vad en studerande i historia ska uppnå i kursen. 
Målen kan uppfyllas i mindre eller större utsträckning, men om något av målen inte är uppnått efter 
genomgången kurs kan ett godkänt betyg svårligen vara aktuellt. 
 



progress”.3 Ordet framåt antyder förändring till det bättre – vad nu detta ”bättre” innebär. I 

sammanhanget kan det tolkas som både kvantitativ tillväxt av kunskaper, som en kvalitativ 

förändring av dessa kunskaper. Progressionen kan vara vertikal och ange en utveckling från 

grundläggande nivå till avancerad nivå med tydliga, utvärderingsbara och kvalitativa 

skillnader mellan nivåerna. Men progression kan också definieras i horisontella termer. 

Progression i horisontella termer blir att kunna mer och mer om något, ju mer desto bättre. 

Ofta går dessa två typer av progression hand i hand. Vartefter jag lär mig mer om något 

omprövas de befintliga kunskapernas komplexitet i kvalitativa termer.  

 

I de kursplaner som skrivs sedan all högre utbildning inordnades i Bolognasystemet 2007 ska 

målen formuleras i tre kategorier − kunskap & förståelse, färdighet & förmåga, 

värderingsförmåga & förhållningssätt4 − som inbördes anger såväl en horisontell som en 

vertikal kunskapsutveckling. Men trots att ordet progression är förankrat, välanvänt och till 

dels definierat genom Bolognasystemet, så kvarstår frågan om vad som avses med att den 

studerande blir bättre och bättre i ett ämne, här i historia. Att beskriva en önskvärd 

progression i termer av kunskap, färdighet och värderingsförmåga är en relativt abstrakt, och 

därför okomplicerad, tankeoperation. Frågan är hur progressionen de facto uppnås och hur 

den känns igen när den är uppnådd.  

 

Undersökningen kan ses som ett led i en vetenskaplig och professionell diskussion om vad 

som kännetecknar kvalificerade kunskaper i historia och tar avstamp i möjliga 

dekonstruktioner och konkretiseringar av progression utifrån frågorna: 

 

- Hur kan progression mätas och förstås?  

- Vilka olika hållningar till att bli bättre i historia finns det?  

- Vilka uttryck tar de sig i kursplaner och provfrågor?  

- Hur kan progression bedömas i praktiken?  

 

Frågorna utgör sin egen progressionskurva: från en introduktion av begreppet progression och 

dess relevans till en presentation av forskningsläget, från progression i lärande till progression 

i ett specifikt ämne, från teoretiska ingångar till progression till en undersökning av hur den 

                                                 
3 Nationalencyklopedin: Ordbok, http://www.ne.se/sve/progression (2010-03-18). 
4 Högskoleförordningen, bilaga 2. Målen formuleras på olika sätt i olika lärosätens kursplaner, både avseende 
”mål” och kategoriernas namn, men principen bör vara densamma som i högskoleförordningen. 



faktiska progressionen manifesteras i empirin, från dekonstruktion och konkretiseringar till en 

rekonstruktion av begreppet utifrån hur vi skulle kunna mäta och förstå vad det är att bli bättre 

i historia: i teorin och i praktiken.  

2. Disposition  

Något samlat och väldefinierat forskningsläge kring progression i ett specifikt ämne utifrån 

empiriska undersökningar finns mig veterligen inte. Jag har därför vänt mig till andra 

forskningsfält av betydelse i sammanhanget. Under rubriken Forskningsläge kommer likväl 

teorier om hur framsteg i lärande kan definieras att redovisas utifrån ”fyra f”, de tre 

pedagogiska inriktningarna konstruktivism, socialkonstruktivism och fenomenografi, och de 

historievetenskapliga och historiedidaktiska perspektiven på framsteg i ett specifikt ämne som 

historia.  

 

För att empiriskt kunna undersöka progressionen utifrån de redovisade perspektiven, 

introduceras under Teori och metod Klas-Göran Karlssons analysinstrument kvantitet, kvalitet 

och relevans, samt Rolf Torstendahls termer minimikrav och optimumnormer som anger ett 

möjligt tolkningsutrymme i bedömningen av det empiriska materialet. Här presenteras också 

det Bologna-sammanhang som kursplaner och målformuleringar är formulerade inom och 

styrdokumentens funktion som styrande för kursinnehåll och genomförande. Metoden för 

undersökningen är formulerad som ett fallstudium lämplig för denna typ av pilotstudier, som 

mer fungerar som utgångspunkt för fortsatta undersökningar än en uttömmande undersökning 

per se. Målet är att åstadkomma djup mer än bredd. Därför har en examination per delkurs 

valts ut som exempel på en möjlig studiegång för en fiktiv student.  

 

Det under Teori och metod redovisade analysverktyget kvantitet, kvalitet och relevans 

återkommer i den teoretiska bakgrunden till undersökningen. Om progressionen inte var 

framskriven före Bologna-processen, så har det ändå funnits mer eller mindre outtalade tankar 

dessförinnan om vad som kännetecknar framsteg i ett ämne utifrån kvantitet, kvalitet och 

relevans. Dessa tankar redovisas såsom de kommer till uttryck i historievetenskapen och 

historiedidaktiken.  



I modifierad form redovisas tankar om vad som kännetecknar framsteg i lärande utifrån de 

pedagogiska inriktningarna konstruktivism, socialkonstruktivism och fenomenografi, med 

särskild betoning på fenomenografen Ference Martons taxonomi från 1983. 

 

Den empiriska undersökningen utgår i första hand från kursplaner och examinationer som 

omfattar 60 högskolepoäng i historia, med störst fokus på de kronologiska delkursernas 

tentamina eftersom de är tydliga, omfattande och kan analyseras på flera nivåer, på ett annat 

sätt än uppsatsinstruktioner där det är mer oklart vad instruktionerna utmynnar i. Likväl 

kommer de tre delkurser som kan sägas utgöra sammanhängande delar av uppsatsarbetet i 

kursen att behandlas. De följande 30 högskolepoängen i kursen HIS K01 behandlas mer 

översiktligt än de första 60 högskolepoängen i ämnet. Målen i HIS K01 innebär en skärpning 

av målen i HIS A02. Innehållet i HIS K01 avviker i övrigt endast marginellt från innehållet i 

HIS A02.  

 

Den avslutande diskussionen är ganska omfattande i kraft av uppsatsens två nivåer, dels den 

undersökning som syftar till att få syn på progressionen i historieämnet, dels en diskussion om 

vad progression i historieämnet skulle kunna vara.  

3. Progression – forskningsläge 

Före Bologna-processen var tankar om progression inte lika tydligt formulerade som de är 

idag, men de fanns ändå. De fyra f-n som många blivande lärare har mött under sin utbildning 

anger en vertikal progression i lärande utifrån begreppen fakta – förståelse – färdighet – 

förtrogenhet.5 Bilden av en cykel får ofta tjäna som modell: från fakta om cykelns olika delar 

utvecklas lärandet till förståelse för hur de olika delarna hänger samman – därefter kan du 

cykla. Om du blir förtrogen med de tre föregående stegen kan du kanske i slutänden reparera 

cykeln. Du har uppnått en kvantitativt och kvalitativt annorlunda kunskap om cykeln. Christer 

Stensmo, docent i pedagogik, definierar de fyra f-en genom Aristoteles begrepp episteme 

(fakta och förståelse), teckne (färdighet) och fronesis (förtrogenhet). ”De tre 

kunskapsformerna kan översättas till ’att veta’, ’att kunna’ och ’att vara klok’.”6 Hur dessa 

fyra f kan appliceras på ett specifikt ämne är i ringa utsträckning undersökt eller beskrivet i 

andra sammanhang än i läroplanerna och i den konkreta planering och de didaktiska 

                                                 
5 Christer Stensmo härleder de fyra f-n till Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet), Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) och Lpfö 1998 (Läroplan för förskolan) där 
de fyra formerna av kunskap omtalas. 
6 Stensmo, 2007, s. 39.  



överväganden som varje lärare ställs inför i sitt dagliga arbete. David Rosenlund har i sin 

licentiatavhandling Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A 

och lärares prov och uppgifter valt att inte använda de fyra f-n som kategoriseringsverktyg 

med argumentet att det inte finns ”någon progressionsangivelse för de fyra f-n vilket gör att 

de inte är användbara för att strukturera betygskriterier, frågor och uppgifter som avser att 

bedöma kunskaper på olika kvalitativa nivåer”.7 Rosenlunds utgångspunkt är det sätt på vilket 

de fyra f-n omskrivs i läroplanerna. Min utgångspunkt är de fyra f-n såsom de omskrivs och 

omtalas utanför den specifika läroplanskontexten. Jag menar att de utanför läroplanskontexten 

tydligt anger en tänkbar progression som omspänner en utveckling från faktakunskaper till 

förtrogenheten att utifrån fakta, förståelse och färdighet kunna tänka kritiskt och tänka nytt 

(och klokt). De fyra f-n utgör knappast en egen teoribildning, men de kommer att användas i 

uppsatsen i kraft av sin tydlighet och relativa konkretion – relativ eftersom f-n inte är 

utvecklade i relation till ett specifikt ämne. 

 

Vanligt förekommande, och mer elaborerade än de fyra f-n, är Blooms taxonomi och SOLO-

taxonomin. Benjamin Blooms taxonomi från 1956 är vida spridd, men den är också mycket 

kritiserad och kommer inte att behandlas här – trots att den än i dag används, om än i 

reviderad form.8  Möjligen hade den reviderade taxonomin varit ett användbart verktyg vid 

bedömningsfrågor, på det sätt som David Rosenlund använder taxonomin i sin 

licentiatavhandling om sambandet mellan undervisningens mål, undervisningens innehåll och 

bedömningen av den studerandes kunskaper, men denna uppsats fokus är delvis ett annat.9 

Inte heller SOLO-taxonomin kommer att användas här. Riskerna med taxonomierna är dels att 

de blir alltför tvingande raster på materialet − den som söker de olika nivåerna ska finna dem 

− dels att de innebär en icke-adekvat beskrivning av empirin i kraft av att vara alltför 

begränsande och kategoriska. I stället kommer utgångspunkten vara Ference Martons 

taxonomi från 1983 eftersom den ingår i ett större, pedagogiskt, sammanhang − 

fenomenografin.  

                                                 
7 Rosenlund, David,  2011, s. 73. 
8 Blooms taxonomi brukar beskrivas som en avsmalnande pyramid med kunskap (knowledge) som en bas eller 
förutsättning för övriga nivåer: förståelse (understanding), tillämpning (application), analys (analysis), syntes 
(synthesis) och värdering (evaluation). Pyramiden beskriver en utveckling från det enkla och kända till det 
komplexa och okända. Alla taxonomier är med nödvändighet förenklingar av verkligheten, så också Blooms 
taxonomi. Även tänkandet kan klassificeras i Blooms taxonomi, vars främsta förtjänst är dess enkelhet i sex 
välavgränsade steg, från kunskap till värdering/kritiskt tänkande. Kritik som har riktats mot Blooms taxonomi 
består i att den endast i begränsad utsträckning har utvärderats, att taxonomin förutsätter att fråga och svar 
befinner sig på samma nivå och att kunskap behandlas som en separat storhet i stället för att genomsyra hela 
taxonomin.  
9 Rosenlund, David, 2011, s. 75.  



 

”I den nutida svenska pedagogiska och didaktiska forskningen finns åtminstone tre 

idémässigt skilda inriktningar som beskriver hur människor tänker och erfar: konstruktivism, 

sociokulturell inriktning och fenomenografi.”10 Betoningen av ett enskilt ämne utgör en 

avvikelse i att ovan nämnda inriktningar behandlar lärande i mer generella termer än i 

relation till ett specifikt stoff, och Jean Piaget i större utsträckning om barnets utveckling och 

lärande än en studerandes utveckling i lärande. Men delar av dessa ”inriktningar som 

beskriver hur människor tänker och erfar” är, trots reservationerna, i allra högsta grad 

applicerbara på frågan vad det är att bli bättre och bättre i historia. Begrepp som ”barn” och 

”elev” kan läsas som ”den studerande” för att relevansen i de tre perspektiven ska framstå 

tydligare. 

 

Den progression som inte syns men som finns ändå kan historievetenskapligt, och i anslutning 

till ett ämne som historia, definieras i analyskategorierna kvantitet, kvalitet och relevans eller 

fakta, tolkning och medvetande. Analyskategorierna omfattar, liksom konstruktivism, 

socialkonstruktivism och fenomenografi, progression i lärande, men konkretiserat i relation 

till historieämnet per se. Konkretiseringen gör det möjligt att identifiera och diskutera 

progression i ett enskilt ämne och vad progressionen skulle kunna innebära på ett tydligare 

sätt än de mer abstrakta pedagogiska teorierna om lärande.11  

4. Teori och metod 

Tentamensfrågan i inledningen examinerar faktakunskaper om medeltiden och den förståelse 

av fakta som krävs för färdigheten att kommentera, diskutera och jämföra olika stater med 

varandra. Såsom frågan är utformad fästs dessutom stor vikt vid färdigheten att sovra och att 

formulera sig kort och koncist.  

 

Ett mer teoretiskt fördjupat sätt att diskutera progression är att som analysinstrument fråga sig 

vad som anses vara kvantitet, kvalitet och relevans såsom det kommer till uttryck i ställda 

frågor. Kvantitet, kvalitet och relevans i den inledande tentamensfrågan kan uttolkas som att 

kunna kvantitativt mycket om framför allt ”de olika staternas uppkomst, social struktur, 

religionens betydelse och handelns utveckling” under 500 år, att kunna sovra i den myckna 

                                                 
10 Claesson, Silwa, 2008, s. 25. 
11 Fenomenografer och variationsteoretiker utgår ibland från specifika ämnen, oftast matematik, men för historia 
finns ingen empirisk undersökning. 



kunskapen och därefter diskutera den utifrån ett antal specifika frågor − en form av kvalitativa 

förmågor. ”Krig, konflikter, kungar och stormän”, som historieämnet brukar kritiseras för att 

betona i alltför hög utsträckning, anses här som mindre relevant till förmån för till exempel 

social struktur och religionens betydelse under medeltiden. Kvantiteten historia är på sätt och 

vis ett oproblematiskt kontinuum mellan början på historien och nutiden, men den pekar i två 

olika riktningar: dels det förflutna som leder fram till i dag, dels den kvantitet historia som 

historikern med hjälp av fruktbara frågor och vetenskapliga metoder kan uttala sig om. För en 

historiker är allt som har förflutit potentiellt intressant, förutsatt att kunskapen om detta 

förflutna är vetenskapligt prövat och bevisat.12  

 

Kvantitet, kvalitet och relevans kan också uttryckas som fakta, tolkning och medvetande för 

att ytterligare konkretisera progressionen. Historiska fakta kan liknas vid ”ett välförsett 

skafferi, ur vilket vi, med våra olika behov, utgångspunkter och frågor, hämtar den kunskap vi 

för tillfället behöver”.13 Utan samtidskoppling riskerar dock dessa fakta att bli till, med 

Nietzsches ord, ”antikvariskt självändamål” utan samband med samtiden. ”Den antikvariska 

historien urartar sig själv i det ögonblick då nuets friska liv inte längre besjälar och begeistrar 

den.”14 Tolkningen av dessa historiska fakta äger dels rum när de inplaceras i ett större 

sammanhang och nya fakta relateras till redan etablerad kunskap, dels när det handlar om ”att 

etablera ett inre historiskt förklarings- eller meningssammanhang, vilket innebär att historiska 

fakta görs begripliga genom att placeras i en utvecklingsprocess och infogas i en 

samtidshistorisk kontext”.15 Målet med denna typ av tolkning blir att förstå historien på dess 

egna villkor i termer av orsak och verkan och/eller genom kontrafaktiska tankeoperationer, 

mera sällan utifrån nutida utgångspunkter. Som medvetande fungerar historien när vi utifrån 

vår livssituation vänder oss bakåt i tiden för att söka svar på våra (existentiella) frågor. Om 

den vetenskapligt orienterade historikern söker historiska förändringar som historicistiskt 

förklaras utifrån unika förutsättningar i det förflutna, så söker individen i historien efter 

stabilitet och jämförelser med det egna livet i ett samhälle som tycks vara statt i ständig 

förändring.16  

 

                                                 
12 Torstendahl, Rolf, 1966, s. 50 ff. Jämför Karlsson, Klas-Göran, 2010, s. 15–36. 
13 Karlsson, Klas-Göran, 1999, s. 35. 
14 Nietzsche, Friedrich, 2005, s. 98. 
15 Karlsson, Klas-Göran, 1999, s. 37. 
16 Karlsson, Klas-Göran, 1999, s. 39. 



Det finns grader inom respektive analyskategori. Dessa grader kommer fortsättningsvis att 

benämnas som antingen minimikrav eller optimumnormer eller ”de regler en historiker anser 

oeftergivliga respektive de kriterier han anser utmärka verkligt god forskning”.17  

 

År 2007 fattade regeringen beslut om att införa lärarutbildningen i Bolognasystemet och 

därmed är all högre utbildning inordnad däri.18 Inomvetenskapligt satte Bolognasystemet 

sökarljuset på ett europeiskt kvalitetssystem som betonar betydelsen av progression i 

kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. All högre utbildning ska examineras på 

endera grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Det innebär för kursplanerna i svensk 

högre utbildning att ett antal mål ska formuleras för studenten att uppnå. Kursplanen är det 

styrdokument som reglerar vad den studerande kan förvänta sig i termer av nivå, 

förkunskapskrav, innehåll, mål att uppnå (lärandemål, förväntade läranderesultat, learning 

outcomes), arbetsformer och hur kursen examineras. Tillspetsat utgör kursplanen en form av 

kontrakt mellan den studerande och kursansvarig. Målen i kursplanen bör vara mätbara och 

utvärderingsbara och de formuleras som förväntade läranderesultat, lärandemål, mål eller 

learning outcomes. Målen sammanfattar vad lärandet under kursen ska utmynna i.  

 

Ambitionen att den studerande ska bli bättre och bättre i ett ämne fanns före Bologna-

processen, men med systemets införande har frågor kring progression konkretiserats och i 

viss mån kodifierats på ett annat sätt än tidigare, bland annat genom att de olika nivåerna 

tydligt anges. Möjligen har kursplanernas betydelse också ökat, från att tidigare ha beskrivit 

en kurs till att, efter Bologna-processen, föreskriva i större utsträckning än tidigare med 

studenternas ökade rörlighet mellan lärosäten i åtanke. 

 

Progressionen i kursen kommer till uttryck i kursplanens förväntade läranderesultat. Samma 

typ av innehåll kan till exempel examineras på tre nivåer i en och samma kurs – som 

kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. På samma sätt kan progressionen mellan 

kurser komma till uttryck genom att kunskapsmålen för kurser på grundnivå är fler än för 

kurser på avancerad nivå, där å andra sidan analysmålen kan dominera i antal.  
                                                 
17 Torstendahl, Rolf, 1988, s. 74. I 1988 års sammanhang menar Torstendahl att ”bevisningspositivismen” och 
dess minimikrav på källkritik och vetenskaplig verksamhet genom bröderna Weibull blivit förhärskande och att 
”[o]ptimumnormerna, vad historisk vetenskap som bäst borde handla om, förblev traditionella och sköts i 
bakgrunden för denna utveckling av minimikraven”. I Historisk Tidskrift 2005:2 (s. 214) preciserar Torstendahl 
minimikraven till att omfatta: ”logisk konsistens, empirisk prövbarhet, beaktande av allt relevant material, inre 
sammanhang (koherens) i framställning av resultaten, nya resultat (inte bara upprepning av vad som redan är 
känt).”   
18 Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet, 22 mars 2007. 



Kursplanens alla delar har att förhålla sig till kursens formulerade mål, vilket möjligen är ett 

banalt, men ändå nödvändigt, påpekande. För examinerande lärare blir den kritiska frågan: 

Hur examinerar jag studenten så att jag vet om målen är uppnådda eller ej? Med andra ord: 

Hur vet jag att den tänkta progressionen är uppnådd efter genomgången kurs? 

 

I kursplanen för HIS A02 är ett av målen att den studerande efter avslutad kurs ska ”visa 

förståelse för att historiskt vetande är människoskapat”.19 Oavsett om jag som lärare är 

medveten om var i kursen jag undervisar, avseende progressionen, så bör jag relatera mina 

frågor till kursens mål på ett eller annat sätt, utan att för den sakens skull bli instrumentell. 

Jag formulerar möjligen inte frågorna i direkt anslutning till kursens mål, men jag bör 

omvänt ha en föreställning om hur mina frågor/examinationen bidrar till att avgöra 

studentens grad av måluppfyllelse. Det bör finnas en föreställning om hur studenten genom 

kursen når förståelse för att historiskt vetande är människoskapat och en eller flera 

examinationer som kan påvisa om så är fallet.  

 

Uppsatsen bygger på ett fallstudium av kursplaner och examinationer i historia på 

universitetsnivå, som sammantaget beskriver en fiktiv students studiegång. Den fiktive 

studenten följer vi i första hand genom kurserna HIS A02 (1-60 hp) och HIS K01 (61-90 hp), 

med tyngdpunkt på den förra eftersom flertalet av slutsatserna i analysen av HIS A0220 är 

giltiga även för HIS K01.  

 

Efter en förfrågan har tillfrågade lärare generöst delat med sig av sitt material (se bilagor), 

men i avsaknad av arkivering i övrigt innebär det också att jag har varit hänvisad till det 

material som har tillskickats mig av tillfrågade lärare. I de fall jag har fått flera examinationer 

på samma delkurs har urvalet gjorts på ett sådant sätt att examinationerna i mesta möjliga mån 

representerar olika lärare och för aktualitetens skull den senast givna examinationen inom 

delkursen. Beroende på vad tillfrågade lärare har lämnat in har det i enstaka fall bara funnits 

en examination att tillgå. Det finns inga skäl att för den sakens skull ifrågasätta materialets 

riktighet och relevans. Validiteten stärks av att de examinationer som exempel i uppsatsen är 

hämtade från inte på något avgörande sätt skiljer sig från en delkurs samtliga inlämnade 

examinationer.  

 

                                                 
19 Kursplan HIS A01, bilaga 1. 
20 HIS A02 motsvarar i poäng och innehåll HIS A13 och HIS A22. 



Fallstudiet lämpar sig väl för den här typen av teoriprövande arbete där det inte finns någon 

omfattande, tidigare, forskning att utgå från. Resultatet kan sedan utgöra avstamp för 

ytterligare studier av progression i ett specifikt ämne, i det här fallet historia. Koncentration 

på enskilda fall kan ge insikter som inte hade kommit i dagen om antal enheter hade varit 

större. 

 

Målsättningen med undersökningen är inte att utvärdera en enskild lärares sätt att arbeta, men 

att av materialet kunna dra slutsatser som är relevanta för ämnet historia som helhet på 

universitetsnivå. Därför har jag vinnlagt mig om att hämta exempel från samtliga 

examinationer och att inte alltför ensidigt exemplifiera med frågor ur en enskild examination. 

Förhoppningen är att koncentrationen på denna begränsade mängd examinationer leder till 

djup i slutsatserna, snarare än bredd. Med ett större undersökningsmaterial hade resultatet av 

naturliga skäl blivit ett annat, med begränsade möjligheter till fördjupning. Samtidigt har 

fallstudien ambitionen att kunna omfatta såväl kursplaner och studiehandledningar som 

examinationer.  

 

Resultaten av fallstudien är generaliserbara i så måtto att kurserna vid detta specifika lärosäte 

inte har förändrats i någon större utsträckning över tid. De påminner i stora stycken om de 

kurser jag själv läste på samma institution i början av 1990-talet. Jag kan inte med säkerhet 

påstå att det ser likadant ut i hela landet, men avvikelserna torde inte vara alltför stora. Många 

lärare i historia har utbildats vid samma lärosäte, för att sedan anställas vid andra högskolor 

och universitet. Generaliserbarheten är samtidigt begränsad. Det är troligt att mindre 

högskolor som länge knutit sina utbildningar till lärarprogrammen avviker i graden av 

professionsanknytning, liksom högskolor som på olika sätt profilerar sig ideologiskt och/eller 

genom att inte anamma den akademiska tradition som universiteten representerar. Det återstår 

att undersöka. Under tiden representerar detta fallstudium ett stort lärosäte med lång 

erfarenhet av att utbilda studenter i ämnet, om än med begränsad erfarenhet av 

professionsanknytning. Lärosätets upptagningsområde är stort och institutionen kan på goda 

grunder antas rekrytera en stor andel studenter från studievana miljöer, att jämföra med 

många av de små högskolorna som rekryterar en stor andel studenter från studieovana miljöer 

i närområdet.  

 



Den kvalitativa metoden i undersökningen har varit både induktiv och deduktiv. Ett antal 

kännetecken i examinationerna har kunnat påvisas genom att lägga dem sida vid sida och 

jämföra dem utifrån särskiljande och förenande drag, och då inte endast med ett 

progressionsperspektiv utan mer generellt än så. Dessa kännetecken är mer specifika än de 

kännetecken som deduktivt har sin utgångspunkt i uppsatsens teoridel där två delvis skilda, 

delvis kompletterande, sätt att betrakta utveckling i historieämnet presenteras: dels den 

traditionellt historievetenskapliga synen på utveckling, dels ett historiedidaktiskt sätt att 

beskriva progressionen i termer av kvantitet, kvalitet och relevans. Skillnaderna ska dock inte 

överdrivas. Historiedidaktiken kan ses som en påbyggnad till historievetenskapen, utan att för 

den sakens skull bli historieämnets hjälpgumma.21 Påbyggnaden har en utvecklad 

teoribildning och omfattar fler perspektiv än det som förr var föremål för metodik och hur vi 

på bästa sätt undervisar i klassrummet.  

 

Syftet med fallstudiet är att identifiera progressionen i historiestudierna. Denna progression 

kan definieras på många olika sätt: utifrån Bolognasystemets hierarki (kunskaper, färdigheter, 

värderingsförmåga), utifrån de fyra f-n och utifrån historiedidaktikers och pedagogers syn på 

progression. Kursplaner och examinationer kommer inte att konsekvent prövas mot samtliga 

beskrivningar av progression eftersom syftet i större utsträckning är att få syn på 

progressionen än att pröva ett antal teoretiska perspektiv på den praktiska tillämpningen. De 

pedagogiska perspektiven, i kraft av att de undersöker lärande generellt snarare än i relation 

till ett specifikt stoff, är mer applicerbara på kursplanerna än på examinationerna.22 Omvänt 

har det historiedidaktiska perspektivet större relevans för examinationerna än för 

kursplanerna, på grund av de förras specialiseringsnivå. Kursplanernas mål är i någon mening 

övergripande. Examinationerna ger i större utsträckning än kursplanerna svar på hur vi mäter 

historisk kunskap och bör därför viktas mot teorier om vad progression i ett specifikt ämne 

kan innebära. De kommer att behandlas utifrån att de dels uttrycker vilka kunskaper och 

färdigheter som varje student på en miniminivå bör ha utvecklat, dels att de formar de 

studerande i vad som är att anse som kvantitet, kvalitet och relevans i historia. 

 

                                                 
21 Karlsson, Klas-Göran, 2009a, s. 37 ff. 
22 Konstruktivister i Piagets efterföljd applicerar i dag hans teori på enskilda ämnen, såsom naturvetenskap, för 
att beskriva var i utvecklingen den lärande befinner sig, men något motsvarande för historieämnet är inte av mig 
känt. Resonemangen kan dock utökas till att omfatta även ämnet historia.  



5. Progression i historia 

Progressionen per se må vara relativt nyinskriven i de kursplaner som tillkommit sedan all 

högre utbildning inordnades i Bolognasystemet 2007, men det är rimligt att anta att det som 

av historiker anses känneteckna kvalificerade kunskaper i historia kommer till uttryck genom 

ämnets egen historieskrivning, historiografin, och det inomvetenskapliga sättet att förhålla sig 

till ämnet. 

 

Utifrån analysredskapet kvantitet, kvalitet, och relevans och termerna minimikrav och 

optimumnormer konkretiseras de olika hållningar till vad det är att bli bättre i historia som 

sällan är föremål för en professionell diskussion och oftare har karaktären av tyst kunskap. 

Dessa konkretiserade hållningar till vad det är att bli bättre i historia och frågan hur 

progression i historieämnet kan mätas och förstås fungerar sedan som utgångspunkt för den 

empiriska analysen.  

5.1 Historievetenskap  

Kunskap om det förflutna är viktig för vår förståelse av nuet, och denna förståelse av nuet är 

en kvalitet att eftersträva i skildringar av det förflutna. Ur ett historievetenskapligt perspektiv, 

utöver en stor mängd kunskap, kan förståelsen av nuet med det förflutnas hjälp sägas utgöra 

optimumnorm för relevans- och kvalitetskriteriet.  

5.1.1 Kvalitet 

Att som historiker i Leopold von Rankes efterföljd kunna tala om ”wie es eigentlich 

gewesen”, är en grundläggande, historievetenskaplig, kvalitet. von Rankes intention med 

uttrycket har omtolkats av bland andra historiograferna Georg G. Iggers och Michael Bentley. 

Bentley pekar på att det von Ranke egentligen avsåg med eigentlich, som med den tidens 

språkbruk kan översättas med essensen av, var hopplösheten för historikern att någonsin 

kunna avkoda historiens alla lager och uttala sig om historiens kärna. ”More accurate than a 

sense of Ranke’s composition as a form of unthinking pointillisme is therefore one that 

depicts him as a frustrated van Gogh, never quite able to render the mimesis authentic.”23  

                                                 
23 Bentley, Michael, 2010, s. 39. 



Ändå har von Ranke ett eftermäle som metodernas mästare i sitt sökande i primärkällorna 

efter ”wie es eigentlich gewesen”, trots att han har mer gemensamt med den romantiska 

historieskrivningen än vad som senare har tillskrivits honom.24 Sin historiska metod till trots, 

såg han på historien som en ett antal konflikter förutbestämda att sluta i harmoniska lösningar, 

lösningar som i slutänden betyder samhällets seger över naturen.25 Till historien har han dock 

gått som den förste moderne historikern, med högt ställda metodkrav på vetenskaplig 

historieskrivning. 

 

I postmodernismens tidevarv, och/eller i efterdyningarna av den, är det få forskare som 

trosvisst skulle hävda att det är möjligt att nå en absolut sanning om ”hur det egentligen var”. 

I dag är det trovärdigare att hävda sannolikheter, med en ödmjuk inställning till den historiska 

kunskapens permanens. Nya frågor, källor och metoder förändrar hela tiden kunskapen om 

det som verkligen var, men ambitionen att få veta mer och bättre driver ständigt forskningen 

framåt. Historikerns uppdrag skulle kunna liknas vid en form av detektivarbete, hänvisad som 

forskaren är till det material som har lämnats till eftervärlden, och vars tolkning är beroende 

av de frågor som ställs till detsamma.26 Torstendahl önskar ”utmönstra sanningsbegreppet 

från historieforskningen” eftersom ”sanningsbegreppet med alla dess varianter” bygger på 

”den mycket speciella tanken, att det skulle vara historikerns uppgift att skriva en historisk 

framställning som är sann”.27 I stället vill han jämställa historievetenskapen med andra 

vetenskapsgrenar och dess krav på giltiga påståenden ”utifrån vetenskapssamhällets 

accepterade metodregler och andra normer” för att historikerna i stället för att ”ängsla sig för 

sanningen” ska kunna ”ägna sig desto mer åt villkoren för giltighet inom 

historievetenskapen”.28 Sådana villkor för giltighet, eller kvaliteter, är att forskaren har distans 

till objektet för forskningen, för en historiker avstånd i tid, och att förståelsen för den 

historiska perioden så mycket som möjligt är ogrumlad av historikerns eget sammanhang. 

Som villkor för giltighet anger Torstendahl även källkritiken, men som ett minimikrav och en 

metod bland andra metoder. Det är inte källkritiken som gör historikern även om 

”[k]ällkritiken är en viktig och nödvändig del av metodpaketet för historikerna”.29  

 

                                                 
24 Bentley, Michael, 2010, s. 41. 
25 Bentley, Michael, 2010, s. 41. 
26 Arnold, John H., 2000, s. 6. 
27 Torstendahl, Rolf, 2005, s. 213. 
28 Torstendahl, Rolf, 2005, s. 213. 
29 Torstendahl, Rolf, 2005, s. 216. 



Förutsättningen för att kunna förstå historien på historiens egna villkor är historiska 

kunskaper på vetenskaplig grund och en problemformuleringsförmåga som medger ny 

kunskap om det förflutna. Ur denna för historiker grundläggande färdighet – 

problemformulering och vetenskaplig prövning – springer ett kritiskt tänkande eller mer 

specifikt förmågan att diskutera olika historiska tolkningar, förmågan att tolka och förstå sin 

samtid, att kunna analysera historiska processer och färdigheten att se nya samband mellan 

redan kända fakta. Värdet av nya fakta avgörs av deras påverkan på vår befintliga kunskap 

eller för framtida forskning. Nya tolkningar som medger att historikern ser nya sammanhang 

mellan redan kända fakta kan ha större betydelse för kvaliteten än nya fakta per se. Nya fakta 

medger ofta nya tolkningar, men framför allt har det handlat om att lösa problem på nya sätt. 

 

Det gängse, och för den kronologiska historien rimliga, sättet att beskriva samband och 

förändringar är i termer av orsak och verkan. Läroböcker i historia, undervisning i historia och 

olika typer av vetenskapliga arbeten i historia är ofta strukturerade enligt detta mönster. 

Frågan om orsak och verkan ingår vanligtvis i ett sammanhang som drar gränserna för 

orsakernas början och verkningarnas slut. Kurslitteraturen och undervisningen anger i det här 

sammanhanget det ungefärliga ramverket. Inom detta ramverk är det en kvalitet att kunna 

härleda faktorer och händelser som förklarar ett historiskt skeende och/eller historiska 

förändringar och att kunna resonera om följderna i ett vanligtvis begränsat tidsperspektiv. 

Frågan är var orsakerna börjar och verkan tar slut.  

 

Perspektivet i den historievetenskapliga beskrivningen av det förflutna är huvudsakligen 

genetiskt.30 En underförstådd föreställning är att verkan leder fram till vår nutid, att vi är 

summan av dessa olika orsak- och verkan-kedjor genom historien och att frågan om orsak och 

verkan därför har relevans för oss och vår egen tid. Genetiskt är även det perspektiv som, i 

likhet med tentamensfrågan, tar fasta på ett bestämt skeende i en bestämd tid med avsikt att 

förstå skeendet i samtiden.31 Kopplingen till vår egen samtid är svagare, men med 

perspektivet att historien är något per definition annorlunda och antagandet att människan är 

historia blir det ”alldeles naturligt att hävda att en god genetisk historieskrivning ska präglas 

av distans och ’objektivitet’”.32  

                                                 
30 Karlsson, Klas-Göran, 2010, s. 42. 
31 Karlsson, Klas-Göran, 2010, s. 4 f. 
32 Karlsson, Klas-Göran, 2010, s. 43. 



Ett sätt att öva denna distans och objektivitet, i strävan efter att förstå historiska händelser på 

händelsernas egna villkor, är frågor av orsak- och verkan-karaktär.  

 

Avsikten att förstå historiska händelser på händelsernas egna villkor, med bibehållen distans 

och objektivitet, kan ta sig ett diametralt annorlunda uttryck än genom analys av orsak och 

verkan. Metoden/analysredskapet är inte utgångspunkten, inte heller att vi över huvud taget 

kan förstå andra tider och kulturer. Dessa tider och kulturer är till sitt väsen annorlunda. 

Vetenskapsmannens målsättning blir, i stället för analys utifrån sin egen tid, att avkoda så 

många lager som möjligt i den främmande tiden/kulturen och beskriva ett bestämt skeende i 

en bestämd tid med avsikt att förstå skeendet i samtiden. Kvalitet blir att kunna så mycket 

som möjligt om en tid/ett skeende för att på så sätt komma så nära sanningen som möjligt om 

denna tid/detta skeende − som med ett genetiskt perspektiv är intressant för sin egen skull.  

Utgångspunkten för studier av historien är då inte att hitta lagbundenheter och orsak-verkan-

mönster fram till i dag, utan snarare att återskapa det förflutna eller delar av det ”så att 

människor i historien förstås och värderas utifrån förståelseformer och värderingar som var 

giltiga i det samhälle som de historiska personerna levde i, och inte utifrån våra sentida 

utgångspunkter”.33 Men Klio är fortfarande fjättrad.34 Historikern John H. Arnold konstaterar 

att det förflutna inte till sitt väsen är en berättelse utan lika kaotiskt och komplext som livet 

självt. Ämnet historia handlar om att bringa ordning i kaoset och att hitta eller skapa mönster 

och berättelser ur virvelströmmen.35 Att historikern går från klarhet till klarhet har varit den 

befarade risken med ambitionen att bringa ordning i kaoset och hitta dessa mönster och 

berättelser, som att idag hela tiden har varit historiens mål och mening och ingen alternativ 

utveckling möjlig. Arnold konstaterar att vare sig vi betraktar det förflutna som ett i alla 

avseenden främmande land eller som ett främmande land befolkat av människor lika oss 

själva, så är det utrymmet mellan dessa båda poler som gör det förflutna lockande för 

historiker att utforska.36 

                                                 
33 Karlsson, Klas-Göran, 2010, s. 44. 
34 Begreppet avser det faktum att historikern aldrig skriver historia oberoende av den tid och det sammanhang 
som historikern själv befinner sig i. Det går alltså inte att hävda en från samtiden oberoende och neutral 
historieskrivning. Den historiska musan Klio är fjättrad vid den tid som den traditionellt skolade historikern 
försökt frigöra sig från i sökandet efter absoluta och strikt vetenskapliga sanningar om det förflutna. 
Klio/historikern fjättras också av det språk som beskriver, eller till och med skapar, verkligheten. Uttrycket kan 
härledas till Hugo Valentins bok från 1957 med samma titel. 
35 Arnold, John H., 2000, s. 18. 
36 Arnold, John H., 2000, s. 6 f. 



5.1.2 Relevans  

Varför är ämnet historia viktigt? Vad kan en historiker som inte nödvändigtvis andra 

människor kan? Utomvetenskapligt brukar svaret utmynna i mer eller mindre luddiga 

formuleringar vars djupaste innebörd är att vi blir bättre människor genom att kunna historia, 

kanske kan vi till och mer lära oss något av det förflutna. Inomvetenskapligt är diskussionen 

mer elaborerad, även om frågan om historiens nytta vid det förra sekelskiftet ansågs som 

”fåfäng och meningslös”.37 Skulle denna fåfänga och meningslösa fråga ändå besvaras, så 

framhölls det att den metodiska träningen var ’très hygiénique pour l’esprit’.38 Andra ovilliga 

svar på frågan har lytt att ämnet är allmänbildande och att historiens syfte är att söka 

sanningen. Detta arbete innebär en träning av förnuftsförmågan och källkritiken är av 

avgörande betydelse för den kritiska träningen.39 Frågan är stor och svaren omfattar såväl 

metod och färdighet som de djupaste existentiella behoven.  

 

Ur ett historievetenskapligt perspektiv är svaret på frågan om ämnets relevans delvis 

likalydande med svaret på frågan om vad ämnet omfattar (kvantitet): allt förflutet är 

potentiellt intressant. Ämnets relevans kan definieras som att forskaren med hjälp av en 

fruktbar frågeställning samlar vetenskapligt prövade fakta och med hjälp av dessa fakta ser 

(nya) samband som förklarar ett historiskt skeende och/eller ett historiskt fenomen. 

Historikerns unicitet består i att ha källkritiska färdigheter och ett kritiskt tänkande, förutom 

historiska kunskaper, som är utöver det vanliga. Därför är det relevant att studera det 

förflutna.  

 

Olika tiders historiker har dock ställt olika typer av frågor till historien utifrån skiftande 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter, vilket bland andra den historiografiska nestorn 

Georg G. Iggers visar i Historiography in the twentieth century. From scientific objectivity to 

the postmodern challenge.40 Kvantiteten historia som beskrivs är avhängig tiden för dess 

tillkomst och den då förhärskande synen på vilken historia som är att betrakta som viktigare 

än annan historia: ”So ’history’ (the true stories historians tell about the past) is made up only 

of those things which have caught our attention, that we have decided to repeat for modern 

ears.”41 Av särskild relevans är möjligen den politiska historien och den västeuropeiska 

                                                 
37 Edgren, Lars & Österberg, Eva, 1992, s. 10. 
38 Edgren, Lars & Österberg, Eva, 1992, s. 10. 
39 Edgren, Lars & Österberg, Eva, 1992, s. 10. 
40 Iggers, Georg G., 2005. passim. 
41 Arnold, John H., 2000, s. 8. 



historien, men en sålunda definierad relevans kan å andra sidan kritiseras för att vara etno- 

och eurocentristisk.42 Att det är kungarnas och krigens historia som inomvetenskapligt anses 

mest relevant är i alla händelser en populär föreställning om historieämnet, även om 

universitetsämnet sedan en lång tid tillbaka har vidgats till att omfatta kultur-, religions- och 

socialhistoriska frågeställningar och uppmärksammat kategorier som klass, kön, generation 

och etnicitet. Om målet är att förstå historiska skeenden och fenomen på deras egna villkor, så 

säger relevanskriteriet dock inget om utsträckningen i tid. Äldre historia och 1900-talets 

historia är lika viktiga. Iggers tecknar en utveckling i ämnet som anger hur kvalitet och 

relevans har definierats inomvetenskapligt och över tid. Grovt förenklad kan utvecklingen 

beskrivas som följer.  

 

Under 1800-talet professionaliserades historieämnet till att omfatta samma vetenskapliga krav 

på objektiva sanningar som andra akademiska discipliner. Men om naturvetarna främst 

strävade efter generaliseringar och abstrakta lagbundenheter, så såg historikern som sin 

uppgift att i ledande historiska gestalters handlingar finna historiens mening och samhällens 

dominerande värden och tankesätt – med en bibehållen tro på att en metodiskt kontrollerad 

forskning leder till objektiva sanningar.43 Iggers menar att professionaliseringen ändå inte bröt 

med den, alltsedan antikens Grekland och Thukydides, traditionella historieskrivningen i den 

höga utsträckning som 1800-talets historiker har hävdat. Leopold von Ranke och den 

vetenskapliga historieskrivningen delade flera grundläggande antaganden med antikens 

historiker ibland annat sättet att betrakta tiden betraktas som endimensionell och diakronisk. 

Senare händelser följer på tidigare händelser i en sammanhängande sekvens. Iggers menar sig 

kunna urskilja två olika riktningar i den fortsatta utvecklingen.  

 

Den första riktningen beskrivs som en rörelse från en person- och händelseorienterad 

historieskrivning till en samhällsvetenskapligt orienterad forskning påverkad av såväl 

kvantitativ sociologisk och ekonomiska forskning som strukturalister i Marx och 

Annalesskolans anda. Tron på objektiva historiska sanningar förband den nya inriktningen 

med äldre tiders historieskrivning, men den senare kritiserades för att alltför mycket betona 

händelser och individer och bortse från det större sammanhanget. De samhällsvetenskapligt 

orienterade forskarna vände sig mot tidigare betoning av enskildheter snarare än 

generaliseringar, och betoningen av förståelse i stället för förklaring,  
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”they maintained instead that all sciences, including history, must include casual 

explanations”.44 Dessa samhällsvetenskapligt orienterade forskare delade dock med de äldre 

generationerna historieforskare föreställningen om en sammanhängande historia, snarare än 

flera olika historier, som utvecklas i riktning mot modernisering med Västs utveckling som 

modell och föredöme.45 

 

Denna syn på utvecklingen förändras inte i grunden förrän på 1960-talet i efterdyningarna av 

andra världskriget och i samband med koloniernas frigörelse, menar Iggers. Den stora 

berättelsens tid är slut som Jean-François Lyotard konstaterar flera år senare i La Condition 

postmoderne (1979). Västvärlden framstod som en civilisation bland andra och ingen av dem 

kunde förklara sig överlägsen någon annan. Samtidigt miste moderniteten sin lyster.46 I 

sammanhanget nya grupper såsom kvinnor och etniska minoriteter fick sin historia skriven, i 

bland som en del av den stora historien, ofta oberoende av den. Företrädarna för denna 

historia underifrån (a history from below) utmanade de samhällsvetenskapligt orienterade 

forskarna som i likhet med äldre generationers historiker inte i grunden ifrågasatt politiska 

maktförhållanden, bara beskrivit dem på ett annorlunda sätt. De nya kulturhistorikernas 

strävan är att studera vardagen och vardagliga fenomen. Parallellt med att tron på västvärldens 

primat sviktade, sviktade också tron på att objektiva, vetenskapliga, sanningar är möjliga. 

Postmoderna teoretiker såsom Roland Barthes och Hayden White hävdade till och med att 

historieskrivningen inte hade någon koppling alls till ett faktiskt förflutet och att all historia är 

att betrakta som fiktion. White avvisade inte möjligheten till nya historiska upptäckter, men i 

sättet att redogöra för nya rön kan historievetenskapen inte göra anspråk på vetenskaplighet. 

Sammanhangen som skapas, språket och dess retoriska egenskaper, förenar ämnet i större 

utsträckning med litteratur och fiktion än med vetenskap. Historien blir en berättelse 

uppbyggd och skildrad på samma sätt som fiktionen.47 Vikten för historikern av att skilja på 

sanning och lögn förblir dock stor konstaterar Iggers, även om tron på historieämnets 

objektivitet och strikta vetenskaplighet på olika sätt ifrågasätts.48  
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Historieforskning bygger inte längre på abstrakta antaganden om sanning och objektivitet utan 

snarare på tolkningar utifrån professionella krav och riktlinjer, menar Iggers, liksom 

Torstendahl.49 Arnold konstaterar att det som står på spel för varje historiker är ’det som 

verkligen hände’ och vad det kan betyda. Det finns en lockelse i att försöka fånga sanningen, 

även om den när som helst kan avslöjas som endast skenbar.50 Om de postmoderna kritikerna 

emellanåt blev alltför kategoriska i sitt avvisande av historievetenskapens anspråk på 

objektivitet och sanning, så är delar av deras kritik i allra högsta grad relevant, såsom 

avvisandet av en enda sammanhängande historia kännetecknad av kontinuitet mer än plötsliga 

brytningar.51 Även om historiker fortfarande försöker fånga verkligheten, de må vara politiskt, 

ekonomiskt eller kulturellt skolade, så har de postmoderna teoretikerna påvisat komplexiteten 

och vikten av att beakta många olika aspekter när det som verkligen har hänt ska efterforskas 

och beskrivas. Arnold uttrycker historikernas uppgift som större än att endast visa upp det 

förflutna: ”We need to interpret the past, not simply present it. Finding a larger context for the 

story is an attempt to say not just ’what happened’ but what it meant.”52   

5.2  Historiedidaktik 

Berlinmurens fall 1989 och den pågående europeiseringen av länderna i Europa väckte frågor 

om varifrån vi kom, vart vi är på väg och vilka ”vi” är.53 I fokus för 1980-talets 

historiedidaktik kom frågor som: Varför läsa historia? Vilken historia? Hur? I samklang med 

dessa för 80-talets Europa så centrala frågor växte historiedidaktiken fram som en egen 

vetenskapsgren vid nordiska universitet i framför allt Danmark och Sverige.  

 

Historieämnet har ur ett historiedidaktiskt perspektiv en för alla människor existentiell 

dimension som svarar mot vårt behov av att tolka och förstå vår nutid och oss själva. Friedrich 

Nietzsche menar, i sin ”otidsenliga betraktelse” Om historiens nytta och skada, att historiska 

fakta blir meningsfulla först när de kopplas samman med nutidens tid, rum och människor: 

”först genom kraften att använda det förgångna för livet och av det skedda åter göra historia, 

blir människan till människa: men i ett övermått av historia upphör åter människan.”54 Med 

detta övermått av historia avsåg Nietzsche ”en antikvarisk människa eller ett antikvariskt 
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samhälle, som närsynt samlar och vårdar historiska fakta utan horisont eller tolkningsram”.55 

Om förståelse av nuet med det förflutnas hjälp ur ett historievetenskapligt perspektiv är en 

optimumnorm för relevans- och kvalitetskriteriet, så är det ur ett historiedidaktiskt perspektiv 

snarare att betrakta som ett minimikrav – att kunskapen om det förflutna leder fram till nutida 

frågor och svar och på så sätt svarar på individers och samhällens existentiella behov av 

kunskap om det förflutna. En historiedidaktisk optimumnorm vore att, med ett genealogiskt 

perspektiv, individers och samhällens existentiella behov av kunskap om det förflutna finge 

vara utgångspunkten. 

5.2.1 Kvalitet 

Vi är historia och vi gör historia. Kvalitet blir ur ett historiedidaktiskt perspektiv ett mått på i 

vilken utsträckning historieämnet möter det faktiska behovet av historia, utöver 

vetenskapssamhällets behov av kunskaper om historien, vetenskapliga färdigheter och ett 

kritiskt förhållningssätt, och förmåga till fördjupning. Förmågan att tolka och att förstå sin 

samtid placerar sig i skärningspunkten mellan då och nu, mellan historia för vetenskapens 

skull och historia för livets skull: ”Att möta historia är en reflekterande och meditativ 

verksamhet på så sätt att vi speglar våra liv och vårt samhälle i den. På så sätt söker vi mening 

i tillvaron.”56 

Betydelsen av mötet med stoffet för att kunna göra kunskapen till sin egen förenar de 

pedagogiska teorierna och historiedidaktiken. Ur ett historiedidaktiskt perspektiv finns det 

flera olika sätt att få detta möte att äga rum. Med ett genealogiskt närmande till det förflutna, 

som kompletterar ett strikt genetiskt, blir utgångspunkten människors existentiella behov av 

att orientera sig bakåt i tiden för att få svar på nutida frågor i stället för den genetiskt 

endimensionella, diakroniska och prospektiva utgångspunkten. Med en nutidsorientering mot 

historien är eftervärldens perspektiv och intressen riktningsgivande.57 På så sätt överbryggas 

avståndet i tid och en mental förbindelse med det förflutna upprättas utifrån vårt behov av att 

orientera oss i vår egen nutid. Mötet underlättas ytterligare av ett närmande till det förflutna 

som betonar kontinuitet mer än ständiga förändringar på det sätt som historiska händelser ofta 

återges med början − mitt − slut eller orsak − förlopp − verkan. Historien främmandegörs om 

händelser och förlopp betraktas som avslutade, utan verkningar in i vår tid, och om människor 
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i det förflutna betraktas som i grunden annorlunda än vi. Det förflutna blir ett främmande, och 

exotiskt, landskap befolkat av främmande, och exotiska, människor. Båda ingångarna, 

förändring och kontinuitet, är nödvändiga för att vi både ska kunna förklara och förstå det 

förflutna. De utmynnar i sin tur i en förståelse för vad i det förflutna som är att betrakta som 

unikt och vad i det förflutna som låter sig jämföras med vår tid.  

 

Den öppna frågan utan färdigt svar mäter kunskapens kvalitet och den studerandes förmåga 

att tillämpa sin (internaliserade) kunskap genom att sätta problem under debatt och ifrågasätta 

det till synes självklara. Historiedidaktiker talar om frågor som utmanar vår självförståelse 

och självbild och frågor kring existens, identitet och moral som överbryggar avstånd i tid.  

 

Utifrån att vi alla har ett historiemedvetande och ett existentiellt behov av att orientera oss i 

tid, finns det inte en individuell historisk sanning utan flera. Mötet med det förflutna är en 

individuell erfarenhet, i sin tur en förutsättning för att kunskapen ska kunna internaliseras. Det 

finns inte en historia, snarare en mångfald av historier. Den medvetandeförändring som är den 

internaliserade kunskapens mål skulle med historiedidaktisk terminologi kunna uttryckas som 

att det historiemedvetande vi alla har kvalificeras och utvecklas. Som kännetecken på ett 

kvalificerat historiemedvetande anger Per Eliasson att den studerande (i hans fall; eleven) ”ser 

sig själv som historieskapad och historieskapande, använder dimensionerna då-nu-sedan och 

har kompetens att se olika scenarier utifrån dessa”.58 

5.2.2 Relevans 

Vårt behov av att tolka och förstå vår samtid och oss själva, både ur ett individuellt och ett 

samhälleligt perspektiv, upphäver den klassiska rågången mellan den vetenskapliga 

disciplinen och den historieintresserade allmänheten. Det finns många bilder som ger uttryck 

för innebörden av detta behov. Cappucinermunkarna ger uttryck för historiemedvetande när 

de i sina gravskrifter konstaterar att: ”Sådana som ni är var vi en gång, sådana som vi är 

kommer ni att bli.”59 Ofta förekommande i sammanhanget är bilden av hur vi rider mot 

framtiden sittandes baklänges på en åsna och Søren Kierkegaards devis att vi lever livet 

framlänges men vi förstår det baklänges.  
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Karlsson förklarar historiemedvetande som följer: ”Ett historiemedvetande är den mentala 

process i vilken människor förstår och orienterar sig själva i tiden. Det slår en bro mellan å 

ena sidan alla oss som i ett ’nu’ besitter ett historiemedvetande, å andra sidan det förflutna och 

framtiden. Historiemedvetandet utvidgar vår individuella livshorisont genom att skriva in den 

i en större social och kulturell tid.”60 Begreppet är heuristiskt. Utgångspunkten är att alla 

människor har ett historiemedvetande, men att det är svårt att konkret undersöka det på annat 

sätt än genom dess yttringar. Detta historiemedvetande kan dock kvalificeras och utvecklas 

(funktion och yttringar), likt en muskel som stärks av att användas. Historiemedvetandet 

kommer till uttryck när människor ställs inför existentiella frågor som rör ”det mänskliga 

livets kärna” såsom liv och död, i ”politisk-ideologiska tvistefrågor” och i olika typer av 

moraliska diskussioner.61 Ofta ställs vi inför den typen av frågor vid så kallade borderline 

events eller events at the limit, händelser med ”djup kulturell förankring hos individer och 

kollektiv”.62 Hos individen aktiveras historiemedvetandet på samma sätt av ”frågor som rör 

tillvarons mest grundläggande dimensioner”, såsom när en nära anhörig avlider eller någon i 

familjen döps.63 Gemensamt för individ och samhälle är att historiemedvetandet aktiveras av 

händelser som kan karaktäriseras som existentiella och att dessa händelser på så sätt 

överbryggar tid och rum. Historien blir med det här genealogiska perspektivet inte distanserad 

och främmande – förstådd som något per definition annorlunda – utan något nära och 

närvarande. 

 

Om vi har en historia så gör vi också historia. Med en sådan insikt blir historia inte endast ett 

ämne om det förflutna, utan också ett ämne som säger något om framtiden. Hur vi tolkar det 

förflutna påverkar vilka möjligheter vi ser i framtiden, både på ett individuellt plan och ett 

samhälleligt. Omvänt påverkar vår syn på framtiden hur vi tolkar det förflutna. ”En människas 

historiemedvetande är således, till skillnad från hennes minne, inte bara orienterat bakåt, utan 

också framåtriktat, mot en framtid som vi bara kan göra oss förväntningar om via historiska 

erfarenheter och minnen.”64 Är västvärldens historia en framgångssaga med ett lyckligt slut 

eller en resa mot total förödelse? Hur vi väljer att besvara frågan är avhängigt både vår syn på 

framtid-förflutenhet och vår syn på förflutenhet-framtid. Denna syn påverkar i sin tur hur vi 

väljer att agera här och nu. ”Då utsiktspunkten i nuet förflyttas väcks nya problem samtidigt 
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som gamla blir inaktuella, vilket får konsekvenser för hur vi ser på det förflutna. Historien har 

i detta sammanhang liknats vid ett spel som ständigt pågår och där den eftertraktade vinsten är 

herraväldet över nuet.”65 Därmed är historiemedvetandet statt i ständig förändring. 

6. Progression i lärande 

6.1 Fenomenografi 

Ference Marton och fenomenograferna ställer sig frågan: ”Hur erhåller vi kunskap om 

världen?”66 Tanken är att människor erhåller kunskap om världen på olika sätt och att det 

innebär pedagogiska vinster att lära ut ett stoff med variation för att tillgodose dessa olika 

sätt att erhålla kunskap om världen på. Synsättet, menar författarna, innebär två 

förskjutningar i synen på lärandet: från kvantitet till kvalitet och från lärande utifrån till 

lärande ur den lärandes synvinkel. Det är inte mängden erhållen kunskap som är intressant, 

utan kvaliteten på den kunskap studenten har erhållit, det vill säga ett förändrat sätt att förstå 

världen (och sig själv) på och en typ av progression. Lärande ur den lärandes synvinkel 

innebär att kunskaperna inte finns som färdiga storheter i omvärlden att hämta hem. 

Kunskapen blir kunskap i mötet mellan individ och omvärld. 

 

Utgångspunkten för variationsteorin är lärarens undervisning. ”Det gäller för lärarens att se 

till att eleven ’simultant kan urskilja en variation’ av ett fenomen. Det betyder alltså att 

lärarens undervisning aktivt ska lyfta fram variationen av uppfattningar eller erfarenheter av 

det fenomen som undervisningen handlar om så att eleven kan bli varse de olika sätten att 

erfara fenomenet.”67 Vid en djupinriktning visar läsaren en förståelse för författarens budskap, 

vid en ytinriktning missförstås budskapet eller så förstås det inte alls. Vid en ytinriktning på 

lärandet uppfattar studenterna lärandet som något utanför dem själva.68 Lärandet leder till ett 

lärande fokuserat på att samla fakta och följs inte av någon vidareutveckling.69 Med en 

djupinriktning ses lärandet som ett sätt att finna en mening med hjälp av uppgifterna och att se 

saker i ett nytt ljus, att relatera till tidigare erfarenheter och till världen – ett lärande som 

förändrar den lärande på något sätt.  
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De kvalitativa skillnaderna mellan yt- och djupinriktningen ger urskiljbara skillnader i 

lärandets utfall och beskriver progression från kvantitet till kvalitet. 

 

I en undersökning av hur studenter uppfattar lärande identifieras sex olika sätt att se på 

lärande som i sin tur kan delas in i två grupper – återigen ett lärande inriktat på att återge, eller 

ett lärande som är inriktat på att hitta en mening med uppgifterna. Progressionen mellan 

nivåerna är tydlig. A: Lärande är ett sätt att öka sin kunskap i form av fakta och information 

och kan beskrivas i kvantitativa termer. B: Lärande som att memorera och återge. C: Lärandet 

handlar om att tillämpa kunskaper och är inte begränsat till studiesituationen ”eftersom den 

lärande är beredd att använda sig av den nyförvärvade kunskapen i andra, ännu okända, 

sammanhang”.70 D: Lärande som att förstå och integrera kunskapen ”i sina egna världar 

genom jämförelse och kontrasterande”,71 att ta ställning och att ha insikt. E: Lärande som att 

se något på ett vidare sätt och inta en mer mångfacetterad ståndpunkt. Lärandets sammanhang 

har vidgats från ämnet till världen i sin helhet. F: Lärande som att förändras som människa, 

”det mest vittomfattande sättet att förstå lärande, eftersom det inbegriper den lärande – inte 

bara som en agent som förvärvar, minns och tillämpar kunskap, och inte bara som den som 

drar nytta av lärandet, utan också som den yttersta mottagaren av lärandets effekter”.72 

 

Den eftersträvade förändringen av vårt erfarande uttrycks också som att vi tillfälligt måste 

”bryta med vår naturliga attityd”.73  

 

Verklighet och erfarenhet av världen antas vara samma sak. Men för att förändra vårt erfarande av 

en aspekt av verkligheten måste vi tillfälligt bryta med vår naturliga attityd, tematisera aspekten i 

fråga (med andra ord göra de till ett föremål för vår reflektion), fundera över tänkbara alternativ, 

öppna vårt medvetande för möjligheten att någonting kan vara annorlunda än vi tror. Det som i 

den naturliga attityden står i bakgrunden måste vi upphöja till figur.74  

 

I slutänden handlar det om individens medvetande och att kunna påvisa kvalitativa 

förändringar av detta medvetande. 
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6.2 Konstruktivism 

Jean Piaget är en av de mest kända konstruktivisterna. Enligt Piaget störs människans jämvikt 

om yttre intryck inte stämmer överens med inre övertygelse. Hon anpassar sig till de nya 

förhållandena genom adaption som i sin tur består av assimilation och ackommodation. 

Genom assimilation anpassas de nya intrycken till befintliga tankemönster. Genom 

ackommodation anpassas de befintliga tankemönstren till de nya intrycken. I det här 

sammanhanget kan adaptionen beskrivas som en typ av progression. Andra viktiga begrepp 

hos Piaget är figurativ och operativ kunskap. Den figurativa kunskapen är (detalj)kunskap 

utan sammanhang såsom namn och årtal. Den operativa kunskapen kännetecknas av att den 

ingår i ett sammanhang och är meningsfull. Den operativa kunskapen erhålles genom aktiv 

handling.75 Kunskap som hänger samman kallas av Piaget för ett schema: ”Ett schema är en 

inre åskådnings- eller förståelseform av en yttre verklighet.”76 Schemat innefattar tid, rum, 

orsak och verkan etc. och är verksamt i kognitiva operationer som att minnas, förstå, lösa 

problem etc. Detta schema förändras hela tiden genom assimilation och ackommodation men 

det påverkar också hur vi tänker om saker och ting.77  

 

Piaget har kritiserats för att han delar in barnets utveckling i stadier. Undersökningar visar ett 

barnets möjlighet att lösa uppgifter snarare beror på om uppgifterna är meningsfulla och 

kända sedan tidigare, än vilket stadium barnet kan sägas befinna sig på.78 Stadietänkandet 

lever dock kvar i den konstruktivistiska forskningen, men då kopplad till 

kunskapsutvecklingen inom ett ämnesområde (läs; progression), snarare än till ”barns ålder 

eller till någon allmän utveckling”.79 Med utgångspunkt i Piaget har forskare försökt utröna i 

vilken ålder det är lämpligt att introducera specifika naturvetenskapliga problem – beroende 

på barnets kognitiva utvecklingsnivå eller stadium. En annan utgångspunkt är att läraren bör 

ta reda på hur eleven förstår ett fenomen för att kunna utmana eleven där denne befinner sig i 

sitt sätt att tänka. Elevens gamla sätt att tänka kring ett (naturvetenskapligt)80 fenomen kan 

behöva utvecklas eller förändras beroende på om eleven har ”föruppfattningar” 

(preconceptions) eller missuppfattningar (misconceptions) om fenomenet. Föruppfattningar 

(preconceptions) definieras som den lärandes ursprungliga sätt att tänka om ett fenomen. 

                                                 
75 Stensmo, Christer 2007, s. 37. 
76 Stensmo, Christer 2007, s. 38. 
77 Stensmo, Christer 2007, s. 38. 
78 Claesson, Silwa, 2008, s. 27. 
79 Claesson, Silwa, 2008, s. 27. 
80 Det är främst inom naturvetenskapen som detta har tillämpats. 



Missuppfattningar (misconceptions) strider mot de vetenskapligt vedertagna uppfattningarna. 

Utgångspunkten för läraren är att ta reda på hur den studerandes tankestrukturer ser ut, för att 

sedan bygga vidare på dem eller, vid missuppfattningar, ge den studerande möjligheten att 

först utveckla en vetenskapligt vedertagen uppfattning.81 Resonemanget kan överföras på 

ämnet historia och de föreställningar elever kan ha om de olika perioderna i historien och vad 

de innebar, exempelvis ”vikingatiden” och ”medeltiden”, eller om vad som driver historien 

framåt. 

6.3 Det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij är det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalt. Individen lär sig genom 

att befinna sig i en nära utvecklingszon eller zone of proximal development. I ett socialt 

samspel med andra finns det möjligheter att inom den nära utvecklingszonen lära sig nya 

saker och att utvecklas. ”Detta begrepp fokuserar i särskild grad socialt samspel som 

utgångspunkt för lärandet, och det innebär dessutom en bestämd uppfattning av förhållandet 

mellan lärande och utveckling.”82 För att utveckling ska kunna ske, måste individen utmanas 

lagom mycket inom ramen för zonen. När vi ställs inför utmaningar som är för stora för oss, 

har den nära utvecklingszonen överskridits. I det här sammanhanget kan det läsas som att 

progressionen uteblir. 

 

Moderna sociokulturellt inriktade teoretiker betonar det nära sambandet mellan att kunna och 

att göra. ”Brown, Collins och Duguid (1989) beskriver det de kallar ’autentisk aktivitet’, dvs. 

att människor vinner förståelse genom att engagera sig i aktiviteter. Man kan inte undervisa 

historia, men man kan ge människor en situation där de får arbeta med och betrakta 

människor som upptäcker, experimenterar osv. skriver de. Inlärningssituationer ska vara 

beskaffade så att det finns aktivitet för den lärande, inte abstraktioner.”83 Aktivitet och 

kommunikation står i centrum. Läraren förväntas skapa tillfällen för kommunikation som 

fungerar utvecklande för de studerande. Undervisning som medel till förändring är en viktig 

premiss i Vygotskijs teori.84 ”Vygotskij menade att tillägnandet av kulturella färdigheter som 

skriftspråk och matematik leder till en kvalitativ förändring inte bara av barnets kunskaper, 

utan också av dess kognitiva apparat.”85  

                                                 
81 Claesson, Silwa, 2008, s. 28. 
82 Bråten, Ivar, 1998, s. 103. 
83 Claesson, Silwa, 2008, s. 32. 
84 Bråten, Ivar, 1998, s. 107. 
85 Bråten, Ivar, 1998, s. 107. 



Barnets ”spontant bildade vardagsbegrepp” förvetenskapligas i skolan och med hjälp av 

skolans begreppsundervisning erhåller barnet förmågan att abstrahera.  

 

Utöver att väcka de studerandes intresse, bör också undervisningen vara meningsskapande. 

”Detta sker när man etablerar varaktiga och överförbara kognitiva färdigheter som ändrar den 

kognitiva apparaten. Internaliserad kunskap kommer i detta perspektiv att representera ett 

nytt, meningsfullt sammanhang för eleven.”86 Ivar Bråten och Anne Cathrine Thurmann-Moe 

beskriver progressionen som en kvalitativ förändring av barnets kognitiva apparat, vilket 

förenar såväl samtliga pedagogiska perspektiv som det historiedidaktiska perspektivet på 

progression. 

6.4 Sammanfattning av de tre pedagogiska perspektiven 

De tre perspektiven omtalar progression i lärande som möte, mening och 

medvetandeförändring. Fenomenograferna uttrycker mötet mellan individ och kunskap som 

en nödvändig förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna tala om att kunskap bildas. 

Piaget talar om att kunskapstillväxten sker genom individens arbete med omvärlden, vilket 

förutsätter ett möte. Enligt Vygotskij sker kunskapstillväxten dels genom individens möte 

med stoffet, dels genom individens möten i ett socialt sammanhang. Meningsskapandet är det 

som i fenomenografin skiljer djupinriktat lärande från ytinriktat lärande. Piaget uttrycker 

samma sak som skillnaden mellan figurativ och operativ kunskap, där den senare 

kännetecknas av att ingå i ett sammanhang och på så sätt vara meningsfull. Vygotskij placerar 

aktiviteten och kommunikationen i centrum för kunskapstillägnandet och talar om att 

undervisningen bör vara meningsskapande, vilket den blir när den kognitiva apparaten ändras. 

Fenomenografer benämner en ändrad kognitiv apparat som ett förändrat sätt att förstå världen 

och sig själv på och på F-nivån som att den lärande själv förändras av kunskapen. Piaget 

uttrycker medvetandeförändringen som en ackommodation av befintliga tankemönster till ny 

kunskap. Inriktningarnas företrädare beskriver medlen för progressionen, och i slutänden för 

medvetandeförändringen, i termer av att etablerade tankesätt eller scheman utmanas (inom 

ramen för den nära utvecklingszonen), att individen möter variation och att individen på olika 

sätt internaliserar kunskapen och gör den till sin. 
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7. Progression i praktiken 

7.1 Kursplanen i HIS A02 

Kursen HIS A02 omfattar 60 högskolepoäng (hp) som sammantaget utgör grundkurs och 

fortsättningskurs. Den kan läsas både som fristående kurs och som del av en yrkesexamen. 

Som mål med kursen anges att den studerande efter avslutad kurs ska: 

 

- visa översiktlig kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och 

sociala tillstånd och förändringar 

- visa insikter i aktuell historisk forskning 

- visa förståelse för att historiskt vetande är människoskapat 

- kunna redogöra för och diskutera några för historieforskningen relevanta begrepp 

- visa insikter i historiska begrepp och metoder 

- kunna kritiskt bedöma påståenden om historia och problematisera kortare vetenskapliga 

texter 

- kunna skapa en överblick över delar av tidigare forskning kring ett ämne 

- kunna ställa historiskt intressanta frågor och kunna värdera olika typer av källmaterial 

utifrån dessa 

- kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem 

- visa förmåga att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial i anslutning 

till författandet av en kortare vetenskaplig uppsats 

- visa förmåga att söka, sovra och kritiskt värdera olika typer av information av relevans 

för historiestudierna 

- visa förmåga att i muntlig och skriftlig form kommunicera och diskutera frågor om 

historia och historiens plats i samhället 

kunna diskutera etiska problem i historievetenskaplig forskning 

- kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och mångfald i historien87 

 

Målen omspänner, utifrån fyra f, såväl fakta och förståelse som färdighet och förtrogenhet. 

Den studerande ska efter genomgången kurs visa kunskap om (och förståelse av) politiska, 

kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar (fakta), visa förståelse för att 

historiskt vetande är människoskapat (förståelse), kunna redogöra för och diskutera några för 

historieforskningen relevanta begrepp (färdighet) och visa förmåga att i muntlig och skriftlig 

form kommunicera och diskutera frågor om historia och historiens plats i samhället 

(förtrogenhet).  
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Det sista målet uttrycks i termer av förmåga, men att med framgång kunna kommunicera 

något med andra förutsätter förtrogenhet.  

 

Flertalet av målen avser främst historievetenskapliga kvaliteter. Hur dessa kvaliteter hänger 

samman med de översiktliga kunskaperna i det första målet (att den studerande efter avslutad 

kurs ska ”visa översiktlig kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och 

sociala tillstånd och förändringar”) och synen på genus, etnicitet och mångfald i det sista 

målet framgår inte här. Kursens horisontella progression, att kunna alltmer om något, 

omfattar ”översiktlig kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och 

sociala tillstånd och förändringar”, de mål som kan härledas till det historievetenskapliga 

hantverket, definierade fördjupningar (”genus, etnicitet och mångfald i historien”) och 

metaperspektiv uttryckt som ”förståelse för att historiskt vetande är människoskapat”. 

Progressionen kan definieras vertikalt som en utveckling från (människoskapade) 

faktakunskaper till metodfärdigheter och förmågan att kommunicera historia, och en parallell 

utveckling av kritiskt tänkande på flera områden.  

 

Som ett yttersta kännetecken på progression anger såväl historiedidaktiker som pedagoger att 

någon typ av medvetandeförändring har ägt rum hos den studerande. Med 

socialkonstruktivistisk terminologi har kunskapen blivit internaliserad.88 I kursmålen uttrycks 

möjliga medvetandeförändringar som att den studerande ska ”visa insikter i aktuell historisk 

forskning” och ”förståelse för att historiskt vetande är människoskapat”. Vi kan i det här 

sammanhanget ställa oss frågan vad ”insikter i historisk forskning” egentligen avser och om 

det inte också här är (fördjupade) kunskaper som efterfrågas, i termer av fyra f: mer fakta än 

förtrogenhet. Med konstruktivistisk terminologi kan insikter i och förståelse för något sägas 

uttrycka assimilation. Nya intryck anpassas till befintliga tankemönster. Att tankemönstren 

verkligen förändrats (ackomodation) skulle kunna komma till uttryck genom att den 

studerandes egen tolkning av ett fenomen.  

 

En förutsättning för medvetandeförändringen är det möte mellan individ och kunskap som 

såväl fenomenografer som historiedidaktiker omtalar. Det är rimligt att anta att detta möte är 

lika mycket beroende av historieundervisningens former och genomförande som av hur 

kursmålen är formulerade. En förutsättning för mötet mellan kunskap och individ är dock att 
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lärandet ur den lärandes synvinkel beaktas, så att den studerande kan göra kunskapen till sin 

egen. Ur ett historiedidaktiskt perspektiv är utgångspunkten i vårt existentiella behov av att 

tolka och förstå vår nutid och oss själva på samma gång minimikrav och optimumnorm, men 

målen är i större utsträckning formulerade utifrån den kunskap som individen ska erövra 

under kursens gång (med fenomenografisk terminologi, lärande utifrån) än utifrån lärande ur 

den lärandes synvinkel eller individens existentiella behov av historia i samtiden.  

 

Den studerandes synvinkel har betydelse för förmågan att vara kritisk, att diskutera och att 

ställa historiskt intressanta frågor, men är inte en förutsättning för att dessa mål ska uppnås, 

snarare ett minimikrav än en optimumnorm eller en förutsättning. Den studerande kan vara 

kritisk, diskutera och ställa historiskt intressanta frågor med viss distans och utan en egen 

formulerad synvinkel, men då begränsas också graden av medvetandeförändring eller, 

annorlunda uttryckt, i vilken utsträckning kunskapen blir ”min egen” och internaliserad, vilket 

i sin tur påverkar tolkningsförmågan och möjligheterna att diskutera historia med ett 

mångfaldsperspektiv, utifrån andra synvinklar än min egen. 

 

Att simultant kunna urskilja ett fenomen ur flera olika perspektiv och att vi bryter med ”vår 

naturliga attityd” är fenomenografiska symptom på att en medvetandeförändring har ägt rum. 

I målen uttrycks det som att den studerande ska kunna ”problematisera kortare vetenskapliga 

texter”, ”diskutera olika tolkningar av historiska problem”, ”kritiskt värdera historiskt 

källmaterial” (och olika typer av information) och ”resonera kring synen på genus, etnicitet 

och mångfald i historien”.  

 

Den eventuella medvetandeförändringen avser i större utsträckning att den studerande 

utvecklar ett kritiskt tänkande än ett förändrat sätt att förstå världen på. Med konstruktivistisk 

terminologi kan ovan nämnda mål bidra till att den studerandes scheman för 

historievetenskapliga frågor utmanas, liksom förståelsen av historien sedd ur andra perspektiv 

än de gängse. För mer genomgripande förändringar av dessa scheman, hade den studerandes 

egna utgångspunkter behövt beaktas, innehållet vara mer fokuserat och betoningen på den 

studerandes förmåga att reflektera (och tolka) vara större.  

 

Sammantaget kan kursplanen sägas uttrycka ett, med fenomenografisk terminologi, ytinriktat 

lärande mer än ett lärande inriktat på meningsskapande och djup, färdigheterna och 

förtrogenheten till trots. Kursmålen omfattar lärande på A-, B- och C-nivåerna mer än på D-, 



E- och F-nivåerna, lärande i termer av fakta, kvantitet, memorering och tillämpning mer än i 

termer av integrerad kunskap, en mångfacetterad ståndpunkt och att förändras som människa. 

Hur djupinriktat lärandet blir, och i vilken utsträckning den studerande uppnår D-, E- och F-

nivåerna, är beroende av hur kursen genomförs, vilket är i linje med fenomenografins 

betoning av sambandet mellan undervisningen och kvaliteten på lärandet och den 

socialkonstruktivistiska synen på undervisning som medel till förändring.  

 

En renodlat vertikal progression hade krävt större betoning av ett begränsat antal områden för 

studenten att behärska, än vad kursplanen ger uttryck för, annorlunda uttryckt: objekten för 

den studerandes faktakunskaper, förståelse, färdighet och förtrogenhet varierar. Målen låter 

sig svårligen inordnas i en tydlig progression avseende kunskaper, färdigheter och 

värderingsförmåga. Innehållet varierar och den studerandes egna utgångspunkter är möjligen 

ett minimikrav i undervisningen, men inte en optimumnorm i styrdokumenten. Den 

progression som kan utläsas avser främst det historievetenskapliga hantverket från att den 

studerande efter avslutad kurs ska kunna ”redogöra för och diskutera några för 

historievetenskapen relevanta begrepp” till att ”visa förmåga att insamla, bearbeta och 

kritiskt värdera historiskt källmaterial i anslutning till författandet av en kortare vetenskaplig 

uppsats”. 

 

Kursplanens mål kännetecknas av distans mer än närhet. Den studerandes närmande till det 

förflutna, uttytt genom målen, blir likt den deckare som Arnold omtalar, vars ambition det är 

att ur det förflutna utvinna så mycket information som möjligt och i slutänden sanningen/det 

mest sannolika. Den studerandes egen nutidsposition och att ur fakta uttolka mening, som 

Arnold menar är viktiga för processen, är inte tydliga beståndsdelar i kursmålen, utöver den 

studerandes förmåga att diskutera andras tolkningar av historiska problem. 

 

Den implicita mottagaren är en historiestuderande på väg att bli historiker och som måste 

kunna stoffet innan den kan problematiseras. Frånvaron av explicita historiedidaktiska 

perspektiv i examinationerna utesluter inte att de historiska kunskaperna gör det möjligt för 

den studerande att tolka och förstå sin samtid, att tänka i termer av orsak och verkan, eller att 

se nya samband mellan redan kända fakta, men det är inga explicit efterfrågade färdigheter 

som övas inom ramen för de första 60 poängen i historia. Vilka kvaliteter som det är önskvärt 

att den studerande utvecklar, är beroende av synen på varför det är viktigt att läsa, och kunna, 

historia. 



 

Ur ett historievetenskapligt perspektiv är relevanskriteriet mångfacetterat och till största delen 

inomvetenskapligt definierat. En stor kvantitet historia utgör en del av ämnets kvalitet och är 

sin egen relevans. Överlappningen kategorierna emellan blir betydande. Om kursen HIS A02 

ger uttryck för flera för historiker nödvändiga kvaliteter såsom kunskaper om historien, 

vetenskapliga färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt, och förmåga till fördjupning, så kan 

samma kvaliteter med ett strikt inomvetenskapligt perspektiv sägas utgöra kursens relevans. 

Det finns inga kursmål i HIS A02 som ur ett inomvetenskapligt perspektiv inte svarar på 

frågan om kursens relevans. Det är relevant att med ett kritiskt förhållningssätt och 

vetenskapliga färdigheter utöka och fördjupa kunskaperna om det förflutna. 

 

Om kvalitet och relevans med ett inomvetenskapligt perspektiv i hög utsträckning är 

överlappande, då är frågan hur progressionen kan definieras. Den enklaste av slutsatser är att 

progressionen med det här perspektivet innebär fördjupning och förbättring av redan 

beskrivna kvaliteter. De på HIS A02 följande 30 högskolepoängen i kandidatkursen HIS K01 

kan tolkas så.89  

 

Den studerandes resultat på examinationerna visar i vilken utsträckning de förväntade 

läranderesultaten är uppnådda.90 Examinationernas form såväl som innehåll bör vara kopplade 

till målformuleringarna. En del mål kan lättare än andra härledas till specifika examinationer. 

Den ”översiktliga kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 

tillstånd och förändringar” som studenten förväntas uppnå i HIS A02, kan härledas till de 

kronologiska delarna av kursen som omfattar delkurs 2, 3, 4 och 5 och som examineras med 

hemtentamina. På samma sätt är det rimligt att anta att flertalet av de mål som handlar om det 

historievetenskapliga hantverket i delkurs 1, 6 och 7 främst examineras genom ”en kortare 

vetenskaplig uppsats”.  

 

Vilka mål den tematiska fördjupningen i HIS A02 examinerar är det inte lika lätt att dra 

slutsatser om. Omvänt är det, som tidigare konstaterat, svårt att härleda hur mål av typen att 

den studerande efter avslutad kurs ska ”visa förståelse för att historiskt vetande är 

människoskapat” och ”kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och mångfald i 
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historien” examineras.91 På samma sätt som det är svårt att se progressionen mellan de olika 

målformuleringarna i kursplanen, är det svårt att se progressionen mellan de olika 

delkurserna. Delkurs 1 (Historievetenskapligt tänkande), delkurs 6 (Att arbeta 

historievetenskapligt) och delkurs 8 (Uppsatskurs) kan på goda grunder antas rymma en 

progression avseende det historievetenskapliga hantverket. På samma sätt är det rimligt att 

anta att de kronologiska delkurserna Konkurrerande civilisationer (delkurs 2), Världsekonomi 

(delkurs 3), Industri och imperier (delkurs 4) och Katastrofernas århundrade (delkurs 5) 

innebär en i första hand horisontell progression i termer av att den studerande lär sig alltmer 

historia, men då mer på A-, B- och möjligen C-nivåerna i Martons typologi , än på D-, E- och 

F-nivåerna. Den tematiska fördjupningen (delkurs 7) kan också inordnas i detta sammanhang. 

7.2 Examinationerna i HIS A02 

Eftersom de pedagogiska inriktningarna (fenomenografi, konstruktivism och 

socialkonstruktivism) omfattar progression i lärande mer än progression i ett enskilt ämne, tar 

den fortsatta analysen avstamp mot i första hand historiedidaktiska ingångar till kvantitet, 

kvalitet och relevans: Öppna och slutna frågor, genetiskt och genealogiskt perspektiv, nutids- 

eller samtidsorientering, förändring och kontinuitet, unikt eller komparativt, förståelse och 

förklaring samt mångfald eller den enda sanna historien.  

7.2.1 Öppna och slutna frågor 

Öppna och slutna frågor representerar två skilda förhållningssätt till det förflutna. Slutna 

frågor förutsätter i större utsträckning ett förflutet som är ”låst och determinerat” och anknyter 

härvidlag till en genetisk historiesyn.92 Det förflutna som efterfrågas ligger som Warholska 

tidskapslar längs en kronologisk linje.93 Frågan som ställs öppnar lådan, som i sin tur medger 

ett till lådan begränsat svar och ett svar som förutsätts beskriva lådans innehåll så uttömmande 

som möjligt. Öppna frågor utgår från att tolkningen av det förflutna är beroende av nutida 

utgångspunkter − i analogi med en genealogisk historiesyn. Lådans innehåll är beroende av 

den fråga som öppnar lådan. Svaret börjar i nuet i stället för att, som optimumnorm, leda fram 

till nuet. 
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svenska ordbok. 



 

Frågornas öppenhet respektive slutenhet kan konkret bedömas dels utifrån det innehåll som 

efterfrågas (det finns ett avsett och ganska specifikt svar), dels utifrån det sätt frågorna är 

formulerade på (graden av tolkningsutrymme). 

 

Tentamensfrågorna mäter i huvudsak den studerandes historiska kunskaper på fakta- och 

förståelsenivåerna.  

 

A Försök, i stora drag, ge en bild av Europas förhållande till Asien och Afrika (till ’Europa’ 

räknas det grekiska området och det romerska imperiet!) från omkring 500 f Kr, fram till 

senmedeltiden (alltså omkring 1350). Har – om man ser det i stora drag – Asien och 

Afrika närmat sig Europa eller har det varit tvärt om? Eller vilket som? Har 

förbindelserna varit fredliga eller krigiska?94 

 

Eftersom det i huvudsak är historiska fakta som efterfrågas är frågorna till sin natur slutna i 

stället för öppna, i betydelsen att svaren kan bedömas som rätt eller fel eller att kunskaperna 

som efterfrågas redan från början är definierade och specifika. Mest slutna är de kryssfrågor, 

som utgör del av en tentamen där det korrekta svaret utgörs av 1, X eller 2:  

 

B Mycket korta frågor: 

(5) Babur, Akbar, Aurangzeb, Delhi, Taj Mahal…Vilket rike avses? Välj mellan följande 

alternativ: 

 1. Safavidiska riket 

 2. Osmanska riket 

 3. Stormoguls rike95 

 

Både det första och det andra exemplet ovan är slutna till form och innehåll. I det första 

exemplet anges svarsalternativ på ett sätt som lämnar lite utrymme för variation eller tolkning. 

Svaret är antingen-eller i både fråga A och fråga B. 

 

Till formen mer öppna frågor kan på goda grunder ändå antas vara slutna i betydelsen att det 

finns ett ungefärligt avsett svar utifrån ramar som vi inte har tillgång till i det här materialet: 

                                                 
94 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 
95 Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, HIS A02,  
2010-04-28, bilaga 5. 



föreläsningar, seminarier och behandlingen av kurslitteraturen i övrigt. Utan sådana ramar 

skulle svarsfloran kunna bli oändlig och svårbedömd. 

 

C Tag fram några drag som du anser utmärkte det grekiska området från omkring 

500 f Kr, fram till mitten av 300-talet f Kr. Kommentera gärna den athenska 

demokratin – vad finns det för skäl att kalla den ’demokrati [sic].96  

 

Till frågans karaktär av sluten, formuleringen till trots, bidrar det andra ledet. Studenten 

ombeds inte tolka i vilken utsträckning den atenska demokratin kan betraktas som 

demokratisk och/eller odemokratisk, utan helt enkelt ange ”skäl att kalla den ’demokrati”, 

även om citationstecknen kring demokrati i sig utgör ett ifrågasättande av det atenska 

folkstyret som skulle kunna innebära att det finns ett tolkningsutrymme.  

 

Slutsatsen att examinationerna utgörs av i huvudsak slutna frågor som mäter mängden 

historisk kunskap stärks av att den studerande i hög utsträckning uppmanas att på olika sätt 

”beskriva”, ”definiera” och ”redogöra för” diverse historiska händelser, men inte tillföra något 

därutöver. Att ”beskriva”, ”definiera” och ”redogöra för” kan förvisso klassificeras som 

färdigheter men kan, i kraft av att endast i begränsad utsträckning kräva verkshöjd, i större 

utsträckning antas mäta den studerandes förståelse av ett stoff än färdigheten att laborera med 

stoffet och tillföra något nytt. Betoningen är större, frågornas formulering till trots, på 

kvantitet än på kvalitet eller kvalitativa förändringar av den kunskap den studerande har 

erhållit. Att den västeuropeiska demokratins rötter i det antika Aten är viktiga torde stå utom 

allt tvivel, men sammantaget ger frågorna ingen annan vägledning om historieämnets 

relevans, än att all historia är lika viktig: Europas förhållande till Asien och Afrika, 

Stormoguls rike och ”det grekiska området från omkring 500 f Kr, fram till mitten av 300-t f 

Kr”.  

 

D Redogör för den tidigmoderna statens framväxt i Västeuropa från ca 1500 till ca 1780. 

Gör en särskild poäng av den olikartade utvecklingen i Sverige och Danmark. Hur 

förhöll sig de båda länderna till det mönster som var vanligt i Frankrike, Spanien, 

Österrike med flera monarkier? På vilka punkter avviker respektive påminner 

utvecklingen i Sverige och Danmark om den i övriga Europa?97 

 

                                                 
96 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 
97 Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, HIS A02,  
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Att det är den ”tidigmoderna statens framväxt i Västeuropa från ca 1500 till ca 1780” som 

efterfrågas bidrar på sätt och vis till frågans slutenhet, eftersom den avser den politiska och 

västerländska historieskrivning som ofta utgör historieämnets kärna. Innehållet i frågan kan 

tolkas som nedsippring eller, med Bernard Eric Jensens ord, att frågan om vad som anses som 

väsentligt är historikernas/specialisternas.98 Den historiska kvantiteten är styrande för 

frågornas utformning.  

 

Den studerandes förmågor, utöver att kunna memorera stora mängder historia och återge den 

på ett begränsat utrymme, efterfrågas i begränsad utsträckning. Variationsteoretiker beskriver 

den här typen av lärande som en form av ytinlärning som i en hierarki motsvarar nivå A och 

B, det vill säga lärande som ett sätt att öka sin kunskap i kvantitativa termer och att kunna 

memorera och återge den memorerade kunskapen. Nivå C beskrivs som den nivå där den 

studerande kan tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang. Därmed har vi närmat oss det 

historiedidaktiska perspektivet på öppna frågor och kvalitet.  

 

Det finns frågor i materialet som inbjuder till tolkning, om än i begränsad utsträckning.  

 

E Vad kan det finnas för anledningar för en historiker i våra dagar att intressera sig för det 

Mesopotamiska området från c:a 3000 f Kr fram till c:a 600 f Kr?99 

 

Det kan finnas en oändlig mängd anledningar för en historiker i dag att intressera sig för det 

Mesopotamiska området då, men frågan avser antagligen vilka skäl som finns utifrån given 

undervisning och kurslitteratur och att svaren ska vara möjliga att bedöma. Ett liknande 

resonemang kan föras om det andra exemplet. 

 

F Redogör i stora drag för islam och den arabiska expansionen på 600- och 700-talen. Vad 

kan ha legat bakom denna framgångsrika expansion?100 

 

Det är mindre troligt att den studerande förväntas komma med nya, banbrytande, tolkningar 

som svar på frågorna. Liksom i exempel A, B och C ligger inbjudan till tolkning mer i 

frågornas formulering än i deras faktiska innebörd, med större betoning på kvantitet än 

kvalitet. 
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100 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 



 

Kryssfrågorna är ett tydligt exempel på att allt förflutet är potentiellt intressant. 

Underförstådda relevanskriterier kan skönjas i hur de övriga frågorna är formulerade. Europas 

relation till Afrika och Asien från 500 före Kristus fram till senmedeltiden kan antas vara 

relevant ur ett sentida, europeiskt, perspektiv men det lämnas till den studerande att själv dra 

slutsatser om sambandet mellan de fredliga eller krigiska förbindelserna då och Europas 

relation till Afrika och Asien i dag. På samma sätt har frågorna om den atenska demokratin, 

Sverige och Danmark 1500-1780 och den arabiska expansionen nutidsrelevans, men det är 

ingen efterfrågad tankeoperation, i de huvudsakligen slutna frågorna, att utifrån slutsatserna 

om då, kunna säga något om nu. Undantaget i den här exempelsamlingen är den genealogiska 

frågan om vad det kan finnas för anledningar för en historiker i våra dagar att intressera sig 

för det mesopotamiska området från cirka 3000 före Kristus fram till 600 före Kristus. I övrigt 

ger frågornas slutenhet uttryck för en syn på historia som är relevant för sin egen skull. 

Historikerns perspektiv blir därmed distanserat och förment objektivt. Antydan till 

problematisering och öppenhet finns i frågan om skälen till att kalla den atenska demokratin 

för demokratisk, men färdigheten att problematisera den atenska demokratin examineras inte 

här. Öppna frågor hade på ett annat sätt kunnat inbjuda till problematiseringar och en 

mångfald av perspektiv, historievetenskapligt viktiga färdigheter.  

 

Samma typ av resonemang kan föras om de övriga frågorna. Med ett tydligare genealogiskt 

avstamp i vårt existentiella behov av att tolka och förstå vår nutid och oss själva hade 

tidsavståndet lättare kunnat överbryggas och möjligheten att se (nya) samband varit större, 

sambanden mellan Europas relation till Afrika och Asien nu och då, liksom mellan synen på 

islam nu och då. Att kunna se (nya) samband mellan historiska företeelser och att kunna 

förklara, och i viss mån generalisera, ett skeende är historievetenskapligt önskvärda – och 

generiska − färdigheter som de slutna frågorna i ringa utsträckning tränar.101 Utan dessa 

perspektiv fokuserar frågorna mer på enskildheter och förståelse än på generaliseringar och 

förklaringar, mer ett uppvisande av historia än en uttolkning av mening ur historien, mer fakta 

och förståelse än färdighet och förtrogenhet, i större utsträckning kvantitet än kvalitet.  

 

Intressant i sammanhanget är det indirekta ifrågasättande av epoker och fenomen som 

signaleras genom citationstecknen satta kring ”demokratisk” och ”medeltiden”, men som inte 

                                                 
101 Generiska kunskaper avser kunskaper som är möjliga att överföra från ett sammanhang till ett annat. De är i 
någon  mening förnyelsebara och syftar ofta på olika typer av färdigheter, såsom kritiskt tänkande eller dylikt. 



är föremålet för frågan. De signalerar ett ifrågasättande av en ibland anakronistisk 

begreppsanvändning och av epokbegreppen som sådana. De konstaterat slutna frågorna skulle 

härvidlag kunna öppnas och inbjuda den studerande till tolkning utifrån ett förändrat sätt att 

tänka kring den atenska demokratin och den förhärskande epokindelningen. 

 

I avsaknad av öppna frågor, som i större utsträckning motsvarar den studerandes färdighet att 

göra något med kunskapen än ett mått på dess omfattning, ger frågorna överlag uttryck för en 

syn på kvalitet som till stora delar överlappar kvantitet. I nästa steg vore det intressant att 

ställa de studerandes svar och bedömningen av dem, mot det sätt på vilket frågorna är 

formulerade för att få ytterligare klarhet i vad frågorna syftar till och hur läraren bedömer vad 

som är ett kvalitativt svar. 

 

Det är, som Torstendahl konstaterade 2005, inte källkritiken allenast som gör historikern, inte 

heller faktakunskaper per se, men att behärska källkritik och att kunna historia är minimikrav 

för en historiker. Utgångspunkten kan dock variera. För en historiedidaktiker är det ett 

minimikrav att kunskapen har sin utgångspunkt i det existentiella behovet av historia och att 

kunskapen leder fram till idag. Öppna frågor kan åstadkomma detta i större utsträckning än 

slutna, som mer uttrycker nedsippring och betydelsen av kvantitativt stor kunskap. Ett rimligt 

antagande är att svarens omfattning motsvarar både kvantitet och kvalitet: ju mer 

uttömmande, desto bättre.  

 

Nästa steg vore att ta del av de studerandes svar och lärarnas bedömning av dessa för att 

utröna hur optimumnormerna kan definieras. Antagligen inskränks de inte till att endast gälla 

kvantitet, men formuleringen av frågorna ger ringa vägledning i detta avseende. Orsakerna till 

den arabiska expansionen på 600- och 700-talen kan anges i punktform, och ändå anses 

besvara frågan till fullo. Den i det här sammanhanget obesvarade frågan är om ett sådant svar 

på den till formuleringen huvudsakligen slutna frågan kan resultera i ett väl godkänt.  En 

historiedidaktisk optimumnorm vore att den studerande i svaret visat sig mäktig en efterfrågad 

eller nödvändig tankeoperation (färdighet) med utgångspunkt i kunskaper om den givna 

perioden. Men det förutsätter att frågorna till både form och innehåll är öppnare än 

ovanstående exempel.  



7.2.2 Genetiskt och genealogiskt perspektiv 

Med ett genetiskt perspektiv på det förflutna löper historiens gång i kronologisk ordning fram 

till våra dagar. Genealogiskt blir perspektivet det omvända. Utifrån våra nutida frågor söker vi 

oss till det förflutna för att finna svar. Perspektiven hänger samman med resonemanget om 

öppna och slutna frågor i avsnitt 7.2.1. 

 

Vi har stor vana vid att anlägga genetiska perspektiv när vi förmedlar historia. Det 

traditionella sättet att organisera det historiska innehållet har varit genetiskt, med 

den framåtriktade kronologin som ryggrad och, mer eller mindre uttalat, oss själva 

och vår situation som den historiska utvecklingens temporära slutpunkt. Det är 

detta tänkande kring skillnader i tid mellan det tidigare och det senare som ligger 

bakom det faktum att varje historiekurs med självaktning tar sin början vid Nilens, 

Eufrats och Tigris samt Indus stränder någon gång för länge sedan, och rör sig 

framåt i historien med nedslag i sådana händelser och processer som bedömts som 

betydelsefulla, eftersom de på något sätt lämnat bestående spår för eftervärlden att 

trampa i, eller ändrat den framflytande historiska flodens lopp. […] Idealt sett, det 

vill säga om tiden eller orken inte tar slut, når denna historiska vandring ända fram 

till vår egen tid.102 

 

Historien som framåtriktad förstärks av kursstrukturen eller det faktum att det historiska 

stoffet är inordnat i ett antal kronologiska delkurser, från medeltiden fram till i dag. 

Epokindelningen som sådan och namnen på epokerna utgör en form av tvångströja för 

historikerna. De flesta är i dag överens om att namnet på epoken mellan 500 efter Kristus och 

mitten av 1400-talet (Sverige: cirka 1000-1520-talet) som en medeltid mellan två eror 

präglade av utveckling är direkt missvisande. Ändå fortsätter termen att användas i skilda 

sammanhang eftersom det är så vi är skolade att orientera oss i tid. I kursen HIS A02 görs 

försök att lämna tvångströjan. Delkurserna två till fem kallas inte för Antiken, Medeltiden, 

Den tidigmoderna tiden utan i stället Konkurrerande civilisationer, Världsekonomi, 

statsbildningar och revolutioner, Industri och imperier och Katastrofernas tidsålder. De 

gängse epokbegreppen är ibland satta inom citationstecken när de används i 

tentamensfrågorna, som för att markera att de egentligen borde ersättas av ett annat ord. Ur 

ett konstruktivistiskt perspektiv bidrar en genetisk syn på det förflutna till att nya kunskaper 

anpassas till befintliga tankemönster. Att sätta vedertagna namn på perioder i historien, 

såsom medeltiden, inom citationstecken kan tolkas som begynnande ackommodation. 
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Befintliga tankemönster stämmer inte med ny kunskap om det förflutna, en förändring av 

indelningen är nödvändig, vilket citationstecknen markerar. 

 
Samtliga examinationer uttrycker det förflutna som något per definition passerat. 

Hemtentamen ett, i historievetenskapligt tänkande, har som första fråga en källkritisk övning 

med syfte att svara på frågan om tidpunkten för Stockholms grundande. 

 

G När grundades Stockholm? Tidpunkten för Stockholms grundande har diskuterats 

av forskningen. Vad skulle du säga utifrån det här nedanför presenterade 

källmaterialet? För en metodisk (källkritisk) diskussion utifrån materialet och 

framför argument för ditt svar.103 

 

Att den källkritiska övningen avser medeltiden kan vara ett uttryck för att källkritiken har haft 

större inverkan på vår uppfattning om medeltiden, än på senare historia. Medeltidshistorien 

har blivit mer radikalt omskriven på grund av källkritiken, än andra perioder i historien, 

menar Torstendahl.104 

 

Men även den tentamen som behandlar den sista delen av de kronologiska delkurserna, 

Katastrofernas tidsålder, behandlar det förflutna som något som har passerat.  

 

H Indien och avkoloniseringen. Indien hade en nyckelroll i den process för 

avkolonisering som accelererade efter andra världskriget. Uppgiften består i att 

redogöra för hur avkoloniseringen gick till i Indien samt att utifrån det indiska 

exemplet diskutera avkoloniseringen i stort. Vilka orsaker var det som ledde till 

Indiens frigörelse och hur avlöpte denna process? Hur förhåller sig Indien till 

andra exempel avseende på orsaker, tidsförlopp och konsekvenser? Koncentrera 

största delen av svaret på Indien. Jämförelsen med avkoloniseringen i stort skall 

du göra översiktligt.105 

 

Här finns en tydlig nutidsrelevans avseende såväl Indien i dag som de avkoloniseringens 

kännetecken som förenar länder som tidigare varit kolonier. Avkolonisering som fenomen är 

inte frågans föremål. Den är med ett genetiskt perspektiv avslutad, vilket markeras med 

analysinstrumentet ”orsaker, tidsförlopp och konsekvenser”.  
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Jämförelsen är ett återkommande analysinstrument. Här ska en sådan göras översiktligt med 

”avkoloniseringen i stort”. Det är dock oklart utifrån vilka variabler jämförelsen ska göras och 

vad den ska utmynna i. Ännu tydligare framstår den distans och objektivitet som utmärker det 

genetiska perspektivet i samma tentamens andra fråga, liksom det genetiska perspektivets 

framåtriktade kronologi. 

 

I Kina efter revolutionen. Kina tycks på många sätt vara en paradox. Trots att landet 

länge var, och fortfarande är, en kommunistisk diktatur har det nått en ansenlig 

ekonomisk utveckling. Uppgiften består i att teckna Kinas politiska utveckling 

efter revolutionen 1949 fram till ungefär i dag. Detta kan du lämpliga [sic] göra 

genom att ta fasta på ett antal kända händelser (exempelvis kampanjer och 

politiska motsättningar) som kännetecknade Kinas politiska liv. Analysera utifrån 

dessa händelser vilka ’krafter’ som var i rörelse. Vilka var de viktigaste aktörerna, 

vad stod de för och vad ville de uppnå? Vilka olika intressen stod mot varandra? 

Försök sedan att utifrån denna analys ge en övergripande bild av landets politiska 

och ekonomiska utveckling under 1900-talets senare hälft.106 

 

Frågan ställer krav på analys och utifrån analysen förklaring, men den utveckling som 

efterfrågas är per definition historia. Det handlar om att förstå och förklara Kinas utveckling 

någonstans längs den kronologiska linjen, i det här fallet mellan 1949 till ”ungefär i dag” och 

att uppmärksamma något i det förflutna som kan anses ha bidragit till historisk förändring. 

Frågan är på så sätt i allra högsta grad relevant för vår nutidsförståelse, men att tydligt koppla 

samman nu och då är inte föremål för frågan. Jämförelsen är en av de tempusöverskridande 

kategorier som Karlsson nämner. Genom att jämföra Kina 1949 med Kina 2011 skulle 

tidsgapet kunna överbryggas och vår förståelse för såväl det förflutna som nuet kunna öka. Att 

den framtid som är dagens Kina är bestämd av landets historiska förutsättningar står att läsa i 

frågan, men det är inte dess främsta avsikt. Med ett genealogiskt perspektiv på det förflutna 

hade den naturliga utgångspunkten varit individers och samhällens behov av att vända blicken 

bakåt för att förstå Kina i dag. 
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Fråga 3 i den första delkursens tentamen skolar in den studerande i att förhålla sig till det 

förflutna som något per definition främmande och som något välbekant, distans och närhet. 

 

J Varför är begreppet ’true stories’ ett så viktigt begrepp för John H. Arnold? 

Beskriv betydelsen av begreppet och kom med exempel på dess betydelse utifrån 

den historiska arbetsprocessen. Du kan ta exempel från Arnold, från 

undervisningen eller några du kommer på själv.107 

 

Ett led i ambitionen att rekonstruera det förflutna är de källkritiska övningarna som inleder 

kursen och som återkommer i arbetet med uppsatsen. Temakurserna innebär å sin sida en 

möjlighet att djupdyka i ett begränsat historiskt skeende eller ett (historiskt) fenomen för att 

på så sätt försöka fånga mångfalden i det förflutna.108 Flertalet av tentamensfrågorna i de 

kronologiska kurserna ger också uttryck för dessa ambitioner.  

 

K Försök att ge en bild av västra Europa under ’Medeltiden’ (här c:a 500-1350). 

Vilka stora förändringar inom t.ex. jordbruk och handel inträffar och får anses 

som viktiga? Vilka sociala grupper skulle du vilja lyfta fram som de ledande i de 

europeiska, medeltida, samhällena? Varför just dessa? Sker någon förändring? 

Resonera övergripande och försök att sovra i materialet!109 

 

Att försöka ge en bild av västra Europa mellan 500 och 1350 kan liknas vid en rekonstruktion 

av en avgränsad tid och process längs en kronologisk linje, med definierad början och 

definierat slut. Den ökande handeln och viktiga förändringar inom jordbruket kännetecknar 

perioden och kan anses ha bidragit till historisk förändring, liksom senare tiders förändringar 

inom andra områden har bidragit till vårt samhälle i dag. Historien är prospektiv, framåtriktad. 

Förändringarna inom handel och jordbruk då, liksom 1500-talets reformation och 1800-talets 

politiska omvälvningar, bidrar sammantaget till en förståelse för varför vårt nutida samhälle är 

som det är, men förklaringsmodellen skapar också en distans till det förflutna, en distans som 

bidrar till att det är olikheterna, inte likheterna, som förklarar den historiska förändringen. 

Ambitionen att beskriva dessa olikheter så mångfacetterat som möjligt uttrycks som handel, 
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jordbruk och sociala grupper och stärks av uppmaningen till den studerande att resonera 

övergripande och att försöka sovra i materialet. Avsändarpositionen är otydlig. Ur vilket 

perspektiv förändringarna får anses viktiga anges inte.  

 

Flera av tentamensfrågorna är formulerade i termer av orsak och verkan, på det sätt som 

kännetecknar ett genetiskt perspektiv på historien. De följdverkningar, den utveckling, och de 

orsaker till ett historiskt förlopp som efterfrågas har outtalade eller uttalade gränser i tiden. 

Det förflutna är per definition avslutat och fram till vår tid når frågorna inte. Digerdödens 

följdverkningar skulle mer eller mindre kunna ledas fram till idag, men här får vi anta att det 

finns en ”skuggbudget” i form av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur som sätter 

gränsen för vad den studerande förväntas svara.  

 

L Redogör översiktligt för digerdöden och dess följdverkningar i Europa och 

Mellanöstern.110 

 

Kvaliteten i svaret kan antas bedömas utifrån svarets utförlighet, en form av kvantitativt mått 

som mäter den studerandes kunskaper på de Martonska A- och B-nivåerna. 

 

På samma sätt är orsakerna till det osmanska rikets utveckling mot en stormakt 

väldefinierade i tid. Frågan uttrycker en syn på historievetenskapen som förklarande, men 

utan att den studerande förväntas applicera förklaringen i nya sammanhang eller med 

förklaringen som avstamp förklara varför Turkiet inte längre är en stormakt. Ett sådant svar 

hade tarvat ett överskridande av delkursens avgränsningar i tid.  

 

M Redogör översiktligt för Osmanska rikets politiska struktur. Hur kunde det turkiska riket 

utvecklas till en av jordens främsta stormakter på 1400- och 1500-talet?111 

 

På samma sätt som i frågan om digerdöden och dess följdverkningar kan vi anta att 

orsakerna till frigörelsen av de spanska och portugisiska kolonierna i Latinamerika 

stipuleras av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. I annat fall hade det varit svårt 

att avge ett i tiden avgränsat svar vilket är nödvändigt för att frågan ska kunna besvaras 

på ett sätt som låter sig bedömas. Att orsakerna ska diskuteras kortfattat antyder att 
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111 Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, HIS A02,  
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bedömningen delvis låter sig göras utifrån ett kvantitativt mått på det antal orsaker som 

den studerande förmår att nämna. 

 

N Diskutera kortfattat orsakerna till frigörelsen av de spanska och portugisiska kolonierna i 

Latinamerika.112 

 

Det sista exempel ger på samma sätt som tidigare frågor uttryck för ett genetiskt 

perspektiv på det förflutna: Den kortfattade redogörelsen kan vid en bedömning antas 

utmynna i en mer eller mindre kvantitativ bedömning och det är de bakomliggande 

drivkrafterna som efterfrågas, samt den politiska utvecklingen från 1809 fram till 1866. 

Den aktörsbefriade historien, återgiven med distans och objektivitet, kommer här till 

uttryck genom att det saknas en definition av vems de bakomliggande drivkrafterna var. 

Rimligen fanns det en mångfald av drivkrafter hos personer som både bejakade och 

motarbetade förändringarna.  

 

O Under 1800-talet skedde stora förändringar i det politiska systemet i Sverige. Redogör 

kortfattat för huvuddragen i den politiska utvecklingen från 1809 fram till 1866 samt för 

de bakomliggande drivkrafterna.113 

 

Frågor av orsak- och verkankaraktär ger uttryck för en syn på historia som en förklarande 

vetenskap, att skilja från berättelsen à la Hayden White med början – mitt – slut, på samma 

gång som tre-indelningen paradoxalt nog bibehålls i orsaker – förlopp – verkningar. Genom 

att inte låta verkningarna löpa in i vår tid förstärks den genetiska historieskrivning som 

kännetecknas av att vi är historia i större utsträckning än vi gör historia. Den i förtid avslutade 

berättelsen bidrar också till att historien blir något per definition annorlunda och att 

möjligheterna till relevanta jämförelser utifrån ”mottagarens behov och intressen”114 eller 

”historiens bruksvärde och minnespolitiska betydelse”115 uteblir eller minskar. Händelserna är 

per definition avslutade, trots att stoffurvalet ger uttryck för den historiekultur vi lever i och 

indirekt kan ledas fram till nutid.116  

                                                 
112 Tentamen: HIS A02 och HIS A13, Delkurs 4, Industri och imperier, den 18 augusti 2010, bilaga 6. 
113 Tentamen: HIS A02 och HIS A13, Delkurs 4, Industri och imperier,  den 18 augusti 2010, bilaga 6. 
114 Bryld, Claus, med flera, 1999, s. 167. 
115 Bryld, Claus, med flera, 1999, s. 167. 
116 Med historiekultur avses ”det kommunikativa sammanhang inom vilket historiemedvetandet och minnet 
verkar och det förflutna tillskrivs mening. Det är således i historiekulturen som människors möten med historien 
äger rum och där förutsättningarna för dessa möten bestäms” (Karlsson, 2010, s. 76). Ett sätt att få syn på den 
rådande historiekulturen är en enkel analys av vem som är avsändare – kanal – mottagare. 



 

Försök att genealogiskt överbrygga tidsgapet mellan nutiden och det förflutna, och låta 

nutiden vara utgångspunkt, görs i ett flertal frågor i den andra delkursens tentamen, 

Konkurrerande civilisationer, liksom försök med en tydligt angiven avsändarposition i nuet. 

Frågan om Mesopotamien då och nu tjänar som exempel: ”Vad kan det finnas för 

anledningar för en historiker i våra dagar att intressera sig för det Mesopotamiska området 

från c:a 3000 f Kr fram till c.a 600 f Kr?”117 

 

Historikerns position i nutid är tydligt angiven som ett sätt att markera dennes behov av att, 

utifrån sin nutida position, förstå det mesopotamiska området från cirka 3000 före Kristus 

fram till cirka 600 före Kristus. Perioden är fortfarande genetiskt definierad till att omfatta en 

tid med början och slut längs en kronologisk linje, men med ett genealogiskt perspektiv utgår 

frågan från ett faktiskt behov av att förstå det förflutna som ett sätt att orientera sig i nuet. 

Möjligen bygger svaret på att historien upprepar sig och på våra dagars likheter i området 

med situationen från 3000 före Kristus till 600 före Kristus, men det motsatta är också 

möjligt. Att som i den andra, och tidigare nämnda, frågan ta fasta på ett begrepp som 

”demokrati” kan också fungera genealogiskt tidsöverbryggande. 

 

P Tag fram några drag som du anser utmärkte det grekiska området från omkring 500 f 

Kr, fram till mitten av 300-talet f Kr. Kommentera gärna den athenska demokratin – 

vad finns det för skäl att kalla den ’demokrati [sic!].118 

 

Innebörden av begreppet då var en annan än den är nu, men här är det likheterna som betonas 

mer än skillnaderna eftersom frågan tar fasta på skälen att kalla den atenska versionen för just 

demokrati.  

 

Examinationerna domineras av det genetiska perspektivet. Med ett genealogiskt 

tillvägagångssätt skulle frågorna tydligare kunna utgå från nutiden i både innehåll och 

formulering, med en ökad betoning av det som förenar vår tid med det förflutna. Relevanta 

jämförelser som i det förflutna söker svar på nutida frågor är ett sätt att åstadkomma detta. De 

två sista exemplen skulle kunna utformas med ett tydligare jämförelseperspektiv som lär oss 

något om Mesopotamien/Irak och demokrati − då såväl som nu. Samtliga exempel, utom 

möjligtvis frågan om Stockholms grundande och begreppet true stories skulle kunna 
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118 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 



formuleras genealogiskt, på ett sätt som möter människors faktiska behov av historia och 

förståelse av sin egen samtid. Vad kan fungera emanciperande i exemplet Indien och i 

exemplet om den atenska demokratin? På vilket sätt upprepar sig historien i 

Mesopotamien/Irak? Vad betyder folkhemmet för oss idag? 

 

Q Föreställningen om ’folkhemmet’ är viktig i bilden av svenskt [sic] 1900-

talshistoria. Diskutera innebörden i begreppet och på vilket sätt politiken i Sverige 

ca 1930-1960 kan ha bidragit till att skapa ett ’folkhem’.119 

 

Ett sätt att genealogiskt utveckla frågan vore att efterfråga hur föreställningar om folkhemmet 

lever kvar i dag för att på så sätt spegla historiens kontinuitet. Det är tveklöst så att 

föreställningar om folkhemmet har ett stort bruksvärde, för politiker och andra, och att 

begreppet fyller minnespolitiska funktioner för såväl individ som samhälle. Frågan kan 

utvecklas till att omfatta även dessa aspekter. En jämförelse mellan folkhemmets Sverige 

mellan 1930 och 1960 och dagens Sverige skulle med säkerhet kunna belysa såväl dåtidens 

Sverige som nutidens. Möjligen skulle en fördjupad förståelse av folkhemmet då och dess 

fortlevnad in i nuet också kunna peka mot en tänkbar framtid, utifrån olika tiders förda politik 

och med tanke på att begreppet fortfarande används om än med olika innebörder.120 

 

En av historiker eftersträvad tankeoperation är jämförelsen som vetenskaplig metod. 

Jämförelser kan ge nya perspektiv men är också svåra att, med modernt språkbruk, 

kvalitetssäkra utifrån att jämförelsevariablerna ska vara relevanta och rättvisande. Vinsten 

med relevanta jämförelser är att historikern kan få syn på strukturella likheter och skillnader 

mellan nu och då som i sin tur kan peka på viktiga förändringar eller avsaknad av 

förändringar. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman talar om vikten av att ha ett historiskt 

tänkande eller förmågan att känna igen historiens återkomst.121 Ett genealogiskt perspektiv på 

historien förutsätter att den studerande utöver fakta och förståelse äger färdighet att i det 

                                                 
119 Omtenta HIS A 02, Kurs: Katastrofernas århundrade, Lördag 24/10-2009, bilaga 8. 
120 Zander, Ulf, 2001, s. 221 ff. 
121 Liedman, Sven-Eric, 1982, s. 52 ff. Sven-Eric Liedman återger hur hans son kom hem och lät meddela att en 
klok farbror talat om för honom hur ”undergångens flygplan skulle komma flygande lågt över 
Masthuggskyrkan” för att sedan lämna plats för en ny himmel och en ny jord. Liedman konstaterar att sonens 
mottaglighet inte i första hand beror på ett bristande kritiskt sinnelag, utan snarare på sonens oförmåga att känna 
igen den ständigt återkommande apokalyptiska berättelsen, en oförmåga som i sin tur skulle kunna vara ett utslag 
av sträng historism eller uppfattningen att allt är ständigt nytt och en oförmåga att känna igen historiens 
återkomst. Mot denna stränga historism ställer Liedman en mildare form som förenar det ständigt nya med 
förnimmelsen av att inget är nytt under solen och han menar att det endast är så vi får veta något om de stora, 
genomgripande, samhällsförändringarna. Slutsats: ”Historien säger något om framtiden, om än aldrig så vagt. 
Bara genom något hum om den får man veta vad som är nytt och inte.”  



förflutna urskilja relevanta jämförelser med nuet och i förlängningen förtrogenhet att utifrån 

jämförelsen också blicka framåt. Vad innebar begreppet ”folkhemmet” i den 

socialdemokratiska retoriken från 1928 och framåt? Hur lever folkhemstanken vidare 2011? 

Hur kommer den att utvecklas? Genom jämförelser mellan nu och då och nu och framtid, ges 

de egna erfarenheterna en större relevans och det möte mellan mig själv och kunskapen, som 

är en förutsättning för det förändrade sättet att tänka, underlättas.  

 

Frågor med jämförande perspektiv utifrån likheter och skillnader är i och för sig vanliga. Med 

ett genetiskt perspektiv stannar jämförelsen inom stipulerade tidsramar: 

 

R Under 1800-talet dominerades världen av stater i västra och centrala Europa. Detta 

förhållande kom dock att förändras under det kommande seklet, då USA och i viss mån 

Ryssland/Sovjetunionen kom att dominera världspolitiken. Diskutera likheter och 

skillnader i den historiska utvecklingen mellan dessa två länder (USA och Ryssland) 

under perioden 1815-1914.122 

 

Att frågan över huvud taget ställs i en tentamen från 2010 pekar på vår tids behov av att förstå 

dessa båda länder och relationen dem emellan då och nu i linje med det resonemang om 

begreppet historiekultur som Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander har i inledningen till 

Katastrofernas århundrade – historiska och verkningshistoriska perspektiv (2009): 

”Människor och samhällen söker sig inte planlöst tillbaka i historien för att finna 

orienteringspunkter och mening, utan sökandet är nära kopplat till vad som upplevts som 

kulturellt relevant.”123 Sådana kulturellt relevanta skeenden och fenomen att förstå är USA:s 

och Sovjetunionens dominerande roller under kalla kriget. Att frågan över huvud taget ställs 

kan ses som ett uttryck för den historiekultur som vi lever i. På så sätt ger den indirekt uttryck 

för ett nutidsperspektiv som hade kunnat radikaliseras och förtydligas genom att genealogiskt 

utgå från vår tids behov av att förstå USA:s och Rysslands positioner idag. 

 

Att bli allt bättre i historia är utifrån ett genetiskt perspektiv att betrakta det förflutna med 

distans och objektivitet som något per definition passerat. Med en framåtriktad kronologi 

förklaras det förflutna utifrån ”orsaker, tidsförlopp och konsekvenser” och med hjälp av 

jämförelser som understryker det förflutnas unicitet, mer än likheterna mellan förflutenhet och 

nutid. Utöver att förklara, blir historikerns målsättning att djupdyka i det förflutna och i mesta 
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möjliga mån försöka rekonstruera detsamma. Vi är, med det här perspektivet, historia i större 

utsträckning än vi gör historia. Indirekt besvarar det genetiska perspektivet de mänskliga 

grundfrågorna om vad det är att vara människa och varifrån vi kommit. I mindre utsträckning 

bidrar det genetiska perspektivet till att vi kan orientera oss i det samhälle vi lever i eller en 

förståelse för hur vårt samhälle är och bör vara beskaffat eller vart vi är på väg. 

Historievetenskap som en problemlösningsvetenskap kan ur ett genetiskt perspektiv beskrivas 

som att alla frågor har blivit svar eller att svaret ges utan att någon fråga är ställd. 

 

Det historiemedvetande vi alla har, aktiveras av de grundläggande mänskliga frågorna om liv 

och död, gott och ont, vi och de etc. Med ett genealogiskt perspektiv utgår historikern från de 

frågor vi ställer oss i dag om vår ”existens, moral, identitet, ideologi”. Klas-Göran Karlssons 

bud är att låta distans och närhet mötas, att utgå från både det genetiska och det genealogiska 

perspektivet när vi närmar oss det förflutna för att på så sätt få syn på strukturer och nya 

samband mellan redan kända fakta. Med ett genealogiskt perspektiv som komplement till det 

genetiska blir kunskaper i historia i större utsträckning generiska eller möjliga att använda ”i 

andra, ännu okända, sammanhang”, vilket motsvarar C-nivån i Martons hierarki från 1983. 

Genom att också utgå från nutid blir det lättare för den studerande att ”förstå och integrera 

kunskapen i sina egna världar genom jämförelse och kontrasterande”, vilket motsvarar D-

nivån. Det förflutna problematiseras. Genom att ställa frågan varför det blev som det blev, blir 

det uppenbart att det förflutna kunnat slå in på en annan väg. På Martons E-nivå definieras 

lärande ”som att se något på ett vidare sätt och inta en mer mångfacetterad ståndpunkt”. F-

nivån innebär att den lärande förändras som människa.124 I historiedidaktiska termer 

motsvaras det av ett aktiverat historiemedvetande och den lärande som den yttersta 

mottagaren av lärandets effekter. Det aktiverade historiemedvetandet är utgångspunkten för 

det genealogiska perspektivet. 

 

Utifrån de fyra f-n består ett genealogiskt perspektiv i, utöver faktakunskaper och förståelse, 

färdigheten att i det förflutna söka förklaringar till frågor i nutiden och i förlängningen 

förtrogenheten att kunna säga något om framtiden utifrån kunskap om det förflutnas betydelse 

för vårt nu. Kunskaperna blir tillämpade och förnyelsebara på andra områden är 

studiesituationen, för att tala med fenomenografer. Med ett genealogiskt perspektiv börjar 

lärandet ur den lärandes synvinkel. Mötet mellan individ och kunskap blir mer omedelbart än 
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med ett renodlat genetiskt perspektiv. Det förändrade sättet att förstå världen och sig själv på 

består i insikten att det förflutna hade kunnat ta en annan väg, vilket bryter med den naturliga 

attityd som en genetisk förståelse av tidens gång kan bestå i, som att ingen annan utveckling 

än den vi själva kröner hade varit möjlig. Variationsteoretikernas D-nivå består i att 

medvetandet öppnas för att ”någonting kan vara annorlunda än vi tror”. Liksom tidigare 

handlar progressionen om att uppnå någon typ av medvetandeförändring, som med 

historiedidaktisk terminologi pekar mot historiemedvetande.  

 

Den operativa kunskapens sammanhang, som gör kunskapen meningsfull, består med ett 

genealogiskt perspektiv i den studerande eget nu. Denna typ av operativa kunskap består 

genealogiskt i färdigheten att utifrån nu söka förklaringar i det förflutna och därmed också 

kunna säga något om framtiden. Det som historiedidaktiker benämner historiemedvetande är 

en typ av operationaliserad kunskap.  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär ett genealogiskt perspektiv på det förflutna 

en större möjlighet än det genetiska perspektivet att möta den studerande i den nära 

utvecklingszonen. Det förflutnas utgångspunkt är min egen samtid från vilken jag betraktar 

det förflutna. Själva den tankeoperation som ett utvecklat historiemedvetande innebär, skulle 

socialkonstruktivistiskt kunna benämnas som en ”autentisk aktivitet” som också förändrar 

”den kognitiva apparaten” eller hur den studerande tänker kring saker och ting, i det här fallet 

det förflutna, en tankeoperation som utgår från nuet. 

7.2.3 Nutids- eller samtidsorienterat 

Samtliga examinationer är i allt väsentligt samtidsorienterade i betydelsen att det förflutna 

behandlas som en serie historiska samtider som avlöser varandra med definierad början och 

definierat slut. I tentamen för delkurs två efterfrågas Europas förhållande till Asien och Afrika 

från cirka 500 före Kristus till cirka 1350 och en bild av västra Europa under samma period. I 

nästa tentamen ombeds den studerande att redogöra för den tidigmoderna statens framväxt i 

Västeuropa från cirka 1500 till cirka 1780 och att jämföra Kinas och Indiens historiska 

utveckling mellan 1300- och 1700-talet, oftast med tydligt angivna start- och slutpunkter: 

”Försök att ge en bild av västra Europa under ’Medeltiden’ (här c:a 500-1350).” ”Redogör för 

den tidigmoderna statens framväxt i Västeuropa från ca 1500 till ca 1780.” ”Jämför Kinas och 

Indiens historiska utveckling mellan 1300-talet och 1700-talet.” ”Diskutera likheter och 

skillnader i den historiska utvecklingen mellan dessa två länder (USA och Ryssland) under 



perioden ca 1815-1914.” Det förflutna i tentamensfrågorna behandlas som något per 

definition avslutat. Frågorna syftar till att den studerande ska förklara historiska 

(samtids)skeenden.  

7.2.4 Förändring och kontinuitet 

På ett ytligt plan utgör tentamensfrågorna i de kronologiska kurserna en berättelse om 

Europas politiska, ekonomiska och sociala utveckling fram till i dag, med betoning på viktiga, 

historiska, förändringar. Frånvaron av aktörer har redan behandlats, och därmed även 

frånvaron av intentioner och motiv. Inte heller strukturella perspektiv, som generiskt skulle 

kunna generaliseras till att förklara flera historiska förändringar, efterfrågas. Berättelsen 

består i att alla dessa dramatiska och avslutade förändringar på något sätt ändå leder fram till i 

dag och underförstått förklarar varför samhället ser ut som det gör. Tiden är samtidigt 

endimensionell, diakronisk, och präglad av förändringar med början och slut tydligt 

definierade.   

 

De stora sociala, politiska och ekonomiska förändringarna i historien, som också efterfrågas i 

examinationerna, får förklara utvecklingen fram till i dag. Samhället förändras ständigt. Vi 

och vårt nu är den tillfälliga slutpunkt som det förflutna har utvecklats mot med hjälp av 

tidigare sociala, politiska och ekonomiska förändringar. De förändringar som efterfrågas i 

examinationerna förklarar endast i begränsad utsträckning dagens samhälle. Förändringarna är 

händelser mer än strukturella förklaringar.  

 

Frågan är hur examinationerna mäter på vilket sätt förändring kan förstås. Karlsson 

konstaterar att det strikt genetiska perspektivet på historien innebär en definition av 

förändring som ”sådana händelser och processer som bedömts som betydelsefulla, eftersom 

de på något sätt lämnat bestående spår för eftervärlden att trampa i, eller ändrat den 

framflytande historiska flodens lopp”.125 Med ett sådant perspektiv framstår det förflutna som 

något väsensskilt nutiden. Samtidigt ger urvalet av händelser uttryck för den historiekultur vi 

lever i, med det ofta underförstådda antagandet att dessa händelser har bidragit till det 

samhälle vi lever i idag. Frågor om Mesopotamien från cirka 3000 före Kristus till cirka 600 

före Kristus, den atenska demokratin och den arabiska expansionen på 600-700-talen kan 

exemplifiera ett sådant antagande, liksom frågan om Kinas och Indiens historiska utveckling 
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mellan 1300-talet och 1700-talet.126 Om det har varit frågeställarens intention är däremot 

oklart, men ett rimligt antagande är att en examinator i en annan tid (och i ett annat land) hade 

valt annat historiskt stoff att fråga om.   

 

Utifrån Sverige och Europa 2011 är det lätt att se relevansen i frågan om Europas förhållande 

till Asien och Afrika från omkring 500 före Kristus, fram till senmedeltiden, med det 

underförstådda antagandet att relationen kontinenterna emellan då säger något om relationen 

mellan dem nu. Det är svårare att se denna typ av underförstådda relevans i frågan om västra 

Europa från cirka 500 till 1350. 

 

S Försök att ge en bild av västra Europa under ’Medeltiden’ (här c:a 500-1350). 

Vilka stora förändringar inom t.ex. jordbruk och handel inträffar och får anses 

som viktiga? Vilka sociala grupper skulle du vilja lyfta fram som de ledande i de 

europeiska, medeltida, samhällena? Varför just dessa? Sker någon förändring? 

Resonera övergripande och försök att sovra i materialet!127 

 

Frågan ger uttryck för ett väsensskilt förflutet som det ur ett genetiskt perspektiv är viktigt att 

äga kunskap om, utan att denna kunskap för den sakens skull säger något om Europa i dag, 

ens underförstått. Förändringarna som ägde rum då kan uttydas som unika i större 

utsträckning än som generella och strukturella fenomen möjliga att applicera på senare tider, 

därmed inte sagt att denna genetiska kunskap om västra Europa inte är nödvändig för vår 

”kronlogiska ryggrad”.128  

 

Flera frågor uttrycker på samma sätt förändringar i historien som nödvändiga kunskaper för 

den kronologiska ryggraden, mer än att de uttrycker hur förändring kan förstås. Frågan om 

Kina efter revolutionen är en sådan. 

 

T Kina efter revolutionen. Kina tycks på många sätt vara en paradox. Trots att landet länge 

var, och fortfarande är, en kommunistisk diktatur har det nått en ansenlig ekonomisk 

utveckling. Uppgiften består i att teckna Kinas politiska utveckling efter revolutionen 

1949 fram till ungefär i dag. Detta kan du lämpliga [sic] göra genom att ta fasta på ett 

                                                 
126 ”Jämför Kinas och Indiens historiska utveckling mellan 1300- och 1700-talet. Strukturella grundvalar, 
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europeiska närvaron vid kusterna (handelsmän, kompanier, etc.)? På vilka avgörande punkter skilde sig Kina och 
Indien från de tidigmoderna staterna i Västeuropa?” (Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, 
statsbildningar och revolutioner, 2010-04-28, bilaga 5). 
127 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 
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antal kända händelser (exempelvis kampanjer och politiska motsättningar) som 

kännetecknade Kinas politiska liv. Analysera utifrån dessa händelser vilka ’krafter’ som 

var i rörelse. Vilka var de viktigaste aktörerna, vad stod de för och vad ville de uppnå? 

Vilka olika intressen stod mot varandra? Försök sedan att utifrån denna analys ge en 

övergripande bild av landets politiska och ekonomiska utveckling under 1900-talets 

senare hälft.129 

 

Syftet med frågan är att visa förståelse för hur landet förenar ekonomisk utveckling och 

kommunistisk diktatur. Denna förståelse ska mer specifikt uttryckas genom en beskrivning av 

Kinas politiska utveckling efter revolutionen 1949 fram till i dag och ”ett antal kända 

händelser”, samt identifiera de viktigaste aktörerna. Denna analys bildar sedan underlag för 

bilden ”av landets politiska och ekonomiska utveckling under 1900-talets senare hälft”. 

Förändringen förstås ur det här perspektivet som händelse och aktör inom en specificerad 

tidsram utan anspråk på förklaringar som låter sig generaliseras utifrån identifierade 

strukturer.  

 

Ännu tydligare exempel på frågor som behandlar det förflutna som unikt är frågor av 

karaktären: 

 

U Definiera först kort vad plundringsekonomi och domänekonomi står för. Tag 

sedan fram ett exempel på ’plundringsekonomi’ och resonera om du anser att den 

statsbildning du då tar upp var stark eller svag. Varför anser du att den var stark 

eller svag?130 

 

och 

 

V Jämför Kinas och Indiens historiska utveckling mellan 1300-talet och 1700-talet. 

Strukturella grundvalar, kronologiska och territoriella ramar, svaghet och styrka, 

och så vidare. Hur hanterade kineser och indier den europeiska närvaron vid 

kusterna (handelsmän, kompanier, etc.)? På vilka avgörande punkter skilde sig 

Kina och Indien från de tidigmoderna staterna i Västeuropa?131 

 

                                                 
129 Tentamen HIS A 02, HT 2009, 8/10-2009, Kurs: Katastrofernas tidsålder, bilaga 7. 
130 Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 2010 08 16, bilaga 4. 
131 Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, HIS A02,  
2010-04-28, bilaga 5. 



Om ambitionen är att aktivera och kvalificera det historiemedvetande som alla har, blir 

perspektivet det omvända: att förstå förändring utifrån kontinuitet genom 

tempusöverskridande tankoperationer som omfattar ”tillvarons mest grundläggande 

dimensioner” såsom existentiella frågor, moraliska frågor och politisk-ideologiska 

tvistefrågor.132 Perspektivet problematiserar begreppet förändring genom att skilja det från 

händelser. Båda perspektiven är nödvändiga: kunskap om historien ur ett genetiskt perspektiv 

och en (historievetenskaplig) problematisering av vad som kan anses konstituera en historisk 

förändring.  

 

Klas-Göran Karlssons fråga får tjäna som exempel: ”Vad drev miljoner unga män att 

tillbringa sina bästa år i första världskrigets skyttegravar?”133 Öppna frågor som denna 

erbjuder det möte och den djupinlärning som både fenomenografer och historiedidaktiker 

menar är nödvändiga för att vi ska kunna tala om kunskap. Liksom i tidigare exempel kan 

antal skäl vara oändligt, men frågan är vad som drev de unga männen att tillbringa sina bästa 

år i första världskrigets skyttegravar, inte vad som kan ha drivit dem att göra det. Det krävs 

kunskap för att kunna ge ett bra svar på frågan, men den inbjuder likväl till ett möte mellan då 

och nu. Christer Karlegärd för ett liknande resonemang i Undervisa i nordisk och allmän 

historia, men då utifrån begreppet mod. Rubriken för avsnittet är ”Vi människor”, en rubrik 

som också kan fungera som konklusion för detta kapitel om förändring och kontinuitet. 

Begreppet mod utmynnar i frågan om varför vi människor utsätter oss för stor dödsfara. För 

att kunna ge ett svar som är tillfyllest krävs såväl kunskap om första världskriget som att den 

studerande relaterar kunskapen om 1914 till sin kunskap om världens beskaffenhet i dag. I 

frågan möts en syn på det förflutna som både kontinuitet och förändring. 

 

En fenomenograf skulle kunna uttrycka det som att frågan kräver av den studerande att denne 

relaterar till tidigare erfarenheter och till sina kunskaper om världens beskaffenhet. I mötet 

som frågan möjliggör kan den studerande se skyttegravskriget i nytt ljus: det finns för 

samtiden unika förklaringar, men det finns också förklaringar som äger giltighet i dag. Att 

inskränka svaret till att människor − till skillnad från i dag − var nationalister 1914, är inte 

nog för att förklara att miljoner unga män tillbringade sina bästa år i första världskrigets 

skyttegravar. Frågan inbjuder den studerande att tillämpa sina kunskaper om tiden för det 
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första världskriget och att integrera kunskapen ”i sina egna världar genom jämförelse och 

kontrasterande”,134 vilket motsvarar nivå C och D i fenomenografernas progressionskurva.135  

 

En konstruktivist i Piagets efterföljd hade uttryckt det som att frågan kräver tolkning, en form 

av aktiv handling, som i sin tur genererar operativ kunskap möjlig att applicera på andra 

områden. Det är också möjligt att frågan utmanar den studerandes schema, eller förståelse, av 

första världskriget. En socialkonstruktivist kan konstatera att frågan leder bort från första 

världskriget som en abstraktion, gör kriget greppbart, och möter den studerande i den nära 

utvecklingszonen i kraft av sin konkretion. Samma typ av resonemang kan föras utifrån 

frågornas nutidsorientering och/eller samtidsorientering: mötet mellan då och nu – för en 

socialkonstruktivist i den nära utvecklingszonen, betydelsen av egna erfarenheter, jämförelsen 

utifrån likhet och kontrasterande, behovet av tolkning och tolkningen som en form av operativ 

kunskap och i slutänden ett förändrat schema. En nutidsorienterad historieförmedling 

underlättar för den studerande att tillämpa kunskaperna och färdigheterna på sammanhang 

utanför studiesituationen (C-nivån) och att integrera kunskapen med sig själv (D-nivån). Av 

nutidsorienteringen följer också att ”lärandets sammanhang” vidgas till att omfatta ”världen i 

sin helhet” på den beskrivna E-nivån. Konstruktivisten Piaget skiljer på formell och operativ 

kunskap, eller faktakunskaper utan sammanhang och meningsfull kunskap utifrån ett 

sammanhang. Med nutidsorienterad historieförmedling är den studerandes sammanhang 

utgångspunkten för lärandet och möjligheten finns att undervisningen förändrar, inte endast 

hur den studerande tänker om det förflutna, utan också om sin egen nutid.  

7.2.5 Unikt eller komparativt 

Frågorna är ofta omfattande i sin ambition att fånga många olika kalejdoskopiska 

dåtider/bilder: 

 

W Jämför Kinas och Indiens historiska utveckling mellan 1300-talet och 1700-talet. 

Strukturella grundvalar, kronologiska och territoriella ramar, svaghet och styrka, 

och så vidare. Hur hanterade kineser och indier den europeiska närvaron vid 

kusterna (handelsmän, kompanier, etc.)? På vilka avgörande punkter skilde sig 

Kina och Indien från de tidigmoderna staterna i Västeuropa?136 
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Liksom tidigare ligger det nära tillhands att anta att frågan har en ”skuggbudget” i form av 

begränsningar genom föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. För en på området väldigt 

kunnig person som inte har del i frågans undervisningskontext, blir den orimligt omfattande.  

 

Tidigare perspektiv bidrar till uniciteten i innehållet. Frågan är, om än omfattande, relativt 

sluten. Det är fakta mer än tolkning som efterfrågas. Den ger på olika sätt uttryck för ett 

genetiskt perspektiv på historien. Frågan är samtidsorienterad och den betonar förändring, mer 

än kontinuitet. Tidsspannet är angivet till tiden mellan 1300 och 1700, då avgörande 

förändringar ägde rum avseende den europeiska närvaron i, bland andra länder, Indien och 

Kina. Sentida utgångspunkter beaktas inte och jämförelseobjektet är givet. Frågan betonar ett 

unikt skeende genom att inte inbjuda till några generella slutsatser, som riskerar att bli 

ahistoriska eftersom det förflutna aldrig helt och hållet upprepar sig. Det ligger annars nära till 

hands att utifrån ländernas historiska utveckling kunna dra slutsatser om nuet och möjligen 

också framtiden. Hur har de strukturella grundvalarna förändrats (eller inte)? Hur har det 

förflutna påverkat respektive lands relation till Västeuropa idag? Kan vi se samma fenomen i 

andra länder och/eller i andra tider?  

 

Historiens unicitet förstärks av temakurserna och källkritiken återskapar på sitt sätt 

olikheterna mellan då och nu och historiens mångfald. Frågorna i hemtentamen i den första 

delkursen, Historievetenskapligt tänkande, lyder: 

 

X Fråga 1: 

När grundades Stockholm? Tidpunkten för Stockholms grundande har diskuterats av 

forskningen. Vad skulle du säga utifrån det här nedanför presenterade källmaterialet? 

För en metodisk (källkritisk) diskussion utifrån materialet och framför argument för 

ditt svar. /…/ 

 

Fråga 2: 

Läs Jens Lerbom, ”Våldets regionala realiteter” (bifogad) och beskriv hur han har 

lagt upp sin undersökning (fråga, teori/tidigare forskning om ämnet, material, metod, 

undersökning, resultat). Finns det problem med undersökningen eller känner du dig 

övertygad? 

 

 

 

 



Fråga 3: 

Varför är begreppet ”true stories” ett så viktigt begrepp för John H. Arnold? Beskriv 

betydelsen av begreppet och kom med exempel på dess betydelse utifrån den 

historiska arbetsprocessen. Du kan ta exempel från Arnold, från undervisningen eller 

några du kommer på själv.137 

 

Frånvaron av teorier och teoribildning i grundkursen kan tolkas som att historieämnet, såsom 

det kommer till uttryck i det här materialet, fortfarande befinner sig mellan 1800-talets fokus 

på det specifika och den senare samhällsvetenskapligt orienterade forskningen som ämnade 

finna generaliseringar, abstrakta lagbundenheter – sociologiskt och ekonomiskt – och 

strukturer i Marx och Annalesskolans anda. Tron på en metodiskt kontrollerad forskning och 

objektiva sanningar kvarstår delvis, medan anknytningar till och tillämpningar av 

teoribildning, struktur och nutidsorientering har haft svårare att göra sig gällande i 

grundutbildningen. En historikers främsta ambition är fortfarande att ta reda på ”wie es 

eigentlich gewesen” och teoribildning etc. måtte inte skymma sikten. Som en kvarleva från 

samhällsvetarnas krav på generaliseringar och förklaringar kvarstår dock orsaksförklaringarna 

och jämförelserna i de kronologiska kurserna, medan de tematiska kurserna härbärgerar det 

kulturhistoriska intresset för vardag och vardagliga fenomen. 

7.2.6 Förståelse och förklaring 

 
Y Indien och avkoloniseringen. Indien har en nyckelroll i den process för 

avkolonisering som accelererade efter andra världskriget. Uppgiften består i att 

redogöra för hur avkoloniseringen gick till i Indien samt att utifrån det indiska 

exemplet diskutera avkoloniseringen i stort. Vilka orsaker var det som ledde till 

Indiens frigörelse och hur avlöpte denna process? Hur förhåller sig Indien till 

andra exempel med avseende på orsaker, tidsförlopp och konsekvenser? 

Koncentrera största delen av svaret på Indien. Jämförelsen med avkoloniseringen i 

stort skall du göra översiktligt.138 

 

Den jämförelse med avkoloniseringen i stort som den studerande ombeds göra och som hade 

kunnat leda till förståelse för avkoloniseringens mekanismer, ska i svaret göras kort. 

Ambivalensen kan förklaras med att historiska jämförelser aldrig kan göras entydiga och 

uttömmande. Det finns alltid unika historiska omständigheter som skiljer skeenden åt. 

Samtidigt syftar frågan ändå till att fånga de avkoloniseringens kännetecken som förenar olika 
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länders processer. Analysen/förklaringen i övrigt ska göras enligt den vanligt förekommande 

mallen orsaker – (förlopp) – konsekvenser, en analys som egentligen är väldigt svår att göra. 

Hur ska den studerande begränsa antalet orsaker och konsekvenser?  

  

Z År 1848 utbröt revolutioner i många europeiska länder. Dessa måste förstås mot 

bakgrund av den politiska situationen under åren 1815-1848 men också av de 

ekonomiska, sociala och ideologiska förändringar som skedde under denna period. 

Diskutera dels bakgrunden/orsakerna till revolutionerna, dels deras följder. (Även 

om frågan alltså inte gäller förloppet/händelserna krävs det förmodligen att du 

inarbetar en mycket kort redovisning av dessa).139 

 

Frågan tarvar en analys och en identifikation av vad som kan sägas utgöra orsaker och följder, 

att skilja från en ren beskrivning av händelseförloppet. Att skilja konkreta händelser och 

strukturella orsaker åt i ett historiskt förlopp är svårt, vilket frågan också ger uttryck för. 

Frågeställaren uttrycker medvetenhet om risken för att svaret utmynnar i en ren beskrivning 

och inte i en historisk förklaring som i sin tur kännetecknas av en viss grad av 

generaliserbarhet som gör förklaringen möjlig att applicera på andra och liknande händelser. 

Men att förklara ett skeende är något annat än att också förstå vad som händer. Ett svar som 

uttrycker både förståelse och förklaring kräver en fråga som inbjuder till tolkning utifrån 

andra mönster än det ofta tillämpade orsak och verkan. De strukturella förklaringarna kan 

förenas med förståelse för konkreta mänskliga reaktioner: Varför valde människor 1848 att 

göra revolution? Vilka är vi som gör revolution? Vilka är de som vi revolutionerar mot? Kan 

kunskap om 1848 års händelser utmynna i en förståelse av 2011 års händelser på Midan al-

Tahrir (Befrielsetorget) i Kairo, som svarar mot mitt existentiella behov av historia, utan att 

svaret för den sakens skull gör avkall på vetenskaplig reliabilitet?  

7.2.7 Mångfald eller den enda sanna historien 

En uppenbar slutsats som följer av ovanstående analys är att de första 60 högskolepoängen i 

historia i hög utsträckning handlar om nedsippring av den enda sanna historien från 

vetenskapssamhället till den studerande.  

 

De i huvudsak slutna frågorna mäter den studerandes faktakunskaper och förståelse i större 

utsträckning än den studerandes färdighet och förtrogenhet. Det historiska stoffet är det av 

vetenskapssamhället givna, fokuserat på Västerlandets ekonomiska, politiska och sociala 
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historia. Det är den historiska kvantiteten som styr de omfattande frågornas utformning. 

Denna historievetenskapligt säkrade kunskap är dock nödvändig som ett kritiskt och 

distanserat korrektiv till alla de olika sanningar som tillsammans utgör det förflutna. Det är i 

detta kritiska och distanserade korrektiv som den historiestuderande skolas i, bland annat 

genom delkursen i historievetenskapligt tänkande och genom uppsatskursen med dess krav på 

metod och källkritik.  

 

Till slutsatsen bidrar att examinationerna i de kronologiska kurserna uttrycker en syn på 

historien som genetisk, mer än genealogisk, som samtidsorienterad mer än nutidsorienterad 

och som unik mer än komparativ. Det förflutna ska i större utsträckning förklaras med hjälp 

av orsak och verkan och jämförelser i samtiden, än vad den ska förstås utifrån vårt nutida 

perspektiv. Det förflutna utgörs av en rad genomgripande förändringar i större utsträckning än 

det kännetecknas av kontinuitet à la Annales. Den studerande ska, utöver den historiska 

kronologin, erövra den historievetenskapliga färdighet som består i att behärska metod och 

källkritik och den förmåga till specialisering och fördjupning som bäst tas tillvara på genom 

temakurserna och uppsatsskrivandet.  

 

Historien betraktas och återges med distans och objektivitet, vilket bland annat avspeglas i 

avsaknaden av historiska aktörer. Frågorna i samtliga examinationerna är aktörsbefriade 

och/eller i avsaknad av mänskliga aktörer, även när det är dramatiska skeenden som 

efterfrågas. 

 

Å Diskutera kortfattat orsakerna till frigörelsen av de spanska och portugisiska 

kolonierna i Latinamerika.140  

 

Ä Försök, i stora drag, ge en bild av Europas förhållande till Asien och Afrika (till 

’Europa’ räknas det grekiska området och det romerska imperiet!) från omkring 500 

f Kr, fram till senmedeltiden (alltså omkring 1350). Har – om man ser i stora drag – 

Asien och Afrika närmat sig Europa eller har det varit tvärt om? Eller vilket som? 

Har förbindelserna varit fredliga eller krigiska?141  

 

Ö Diskutera hur den ’nya imperialismen’ påverkade synen på kvinnligt och manligt142  
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ÖÖ Under 1800-talet skedde stora förändringar i det politiska systemet i Sverige. 

Redogör kortfattat för huvuddragen i den politiska utvecklingen från 1809 fram till 

1866 samt för de bakomliggande drivkrafterna.143  

 

Å andra sidan kan den här typen av aktörsbefriade skrivningar bidra till att texten framstår 

som objektiv och saklig, befriad från mänskliga intentioner som inte källkritiskt kan beläggas, 

i linje med historiografins utveckling bort från den person- och händelseorienterade 

historieskrivningen till den mer samhällsvetenskapligt orienterade forskningen. Utan aktörer 

och intentioner blir de historiska skildringarnas likhet med den litterära berättelsen mer 

långsökt, å andra sidan blir det som driver historien framåt otydligt eftersom det i slutänden 

antingen är aktörer med intentioner som förändrar världen eller strukturer som förändras av 

tryck utifrån. Frågor utan tydliga aktörer ger uttryck för att människan är historia i större 

utsträckning än hon gör historia. 

 

En fråga av samma karaktär som ”[v]ad kan det finnas för anledningar för en historiker i våra 

dagar att intressera sig för det Mesopotamiska området från c:a 3000 f Kr fram till c.a 600 f 

Kr?” öppnar upp för en mångfald av olika svar beroende på från vilken nutida utsiktsplats jag 

väljer att betrakta det förflutna och kan i någon mån motverka att jag i min förståelse av 

tidens gång går från klarhet till klarhet. 

7.3 Uppsats i HIS A02  

Den inledande delkursen Historievetenskapligt tänkande, delkurs 6 Att arbeta 

historievetenskapligt och delkurs 8 Uppsatskurs utgör en sammanhängande, och från de 

kronologiska kurserna fristående, del av den helhet som är historia 1-60 (HIS A02). Delkurs 

6 och delkurs 8 har till exempel en gemensam studiehandledning.144 

 

Progression i termer av fyra f kan uttolkas som att den studerande i de kronologiska kurserna 

lär sig historiska fakta och den historiska förståelse och den färdighet som krävs för att kunna 

resonera, diskutera och kommentera historiska förlopp. Förtrogenheten med ämnet kommer 

då till uttryck genom förmågan att till källorna ställa fruktbara frågor och med historisk 

metod komma fram till ny kunskap om det förflutna eller wie es eigentlich gewesen. 
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Progressionen mellan de kronologiska kurserna och de delkurser som hänger samman med 

författandet av en uppsats är dock inte självklar.  

 

Behandlade som en inbördes sammanhängande, och från de kronologiska delkurserna 

fristående, del kan kvantiteten såväl som relevansen i uppsatskurserna sägas utgöras av den 

nya kunskap som alla vetenskapliga arbeten syftar till.  

 

Den studerande torde uppnå minimikravet att förstå historien på historiens egna villkor 

utifrån både examinationerna på de kronologiska kurserna, temakursen och de tre delkurserna 

i historievetenskapligt tänkande och uppsatsarbete. Flera seminarier behandlar analys av 

källmaterial och hur frågor kan ställas till materialet som ett led i att träna den 

problemformuleringsförmåga som medger ny kunskap om det förflutna. Det kritiska 

tänkande som både är en historievetenskaplig förutsättning och ett mål återkommer på flera 

olika sätt i seminarierna: som att kritiskt värdera historievetenskapliga arbeten utifrån olika 

författares olika perspektiv och utgångspunkter, historiesyn, urvalskriterier, tolkningar, hur 

man som forskare arbetar med källmaterial, hur den egna världsbilden och historiesynen kan 

påverka tolkning och slutsatser och genom granskning av modelluppsatser. Övriga 

seminarier är till största delen metodorienterade och omfattar såväl besök på landsarkiv och 

bibliotek som övning i handskriftsläsning, seminarier i historisk metod (kvalitativ analys och 

kvantitativa metoder), hur man lägger upp och strukturerar en uppsats och 

handledningssamtal.145 

 

Ett annat sätt att få syn på minimikraven är att utgå från studiehandledningens instruktioner 

”Att tänka på när man opponerar”, krav som inte utmärker historievetenskaplig kvalitet per 

se, utan snarare allt vetenskapligt arbete, och som därför kan sägas utgöra minimikrav: 

korrekt akribi och not- och referenssystem, att uppsatsen är väldisponerad, att 

problemställningen är relevant och möjlig att besvara, att källmaterialet är väl valt, att 

resultatet är rimligt, att omfånget av litteratur är lagom, att bakgrunden är väl avvägd och att 

”eventuellt olika åsikter hos de olika forskarna” framkommer i bakgrundstexten samt att 

uppsatsen är skriven på ett bra språk.146 Hur den studerande ska uppnå optimumnormerna, 

och vilka de är, kan inte utläsas av materialet. Ett antagande är att de kan formuleras som 

                                                 
145 Studiehandledning: HIS A02. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp + uppsatskurs, 7,5 hp. Höstterminen 
2010, bilaga 9. 
146 Studiehandledning: HIS A02. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp + uppsatskurs, 7,5 hp. Höstterminen 
2010, bilaga 9. 



”minimikrav men ännu bättre” och till stor del utgöras av den enskilde lärarens bedömning, 

en bedömning som i allra högsta grad blir formativ i relation till kommande uppsatsarbete i 

HIS K01.  

 

Förmågan att diskutera olika historiska tolkningar tränas vid åtminstone ett seminarietillfälle.  

 

På detta seminarium går vi igenom och jämför ett antal historiska framställningar i läroböcker 

från olika tider. Samtliga behandlar drottning Kristina och hennes tid. Men författarna har olika 

perspektiv och utgångspunkter, vilket påverkat deras framställning. Övningen syftar till att 

upptäcka vilken historiesyn textförfattarna har, vilka urvalskriterier  de använt sig av samt vilka 

tolkningar  de gör.147 

 

Det är mer oklart hur den studerande i uppsatskurserna eller i kursen HIS A02 som helhet 

erhåller förmågan att tolka och förstå sin samtid eller förmågan att analysera historiska 

processer. Förmågan att se nya samband mellan redan kända fakta kan övas genom kurs i 

historievetenskapligt tänkande och uppsatskurserna (delkurs 6 och 8), beroende på hur den 

studerande formulerar forskningsfrågorna. Vikten av att vara nyskapande på det sätt som 

Torstendahl framhåller är i och för sig inte framskrivet i underlagen men kan utgöra grund för 

bedömningen av uppsatsen. I övrigt dominerar nedsippringen av det historievetenskapliga 

hantverket, tolkat utifrån minimikraven som huvudsakligen (vetenskapliga) metodfärdigheter. 

 

Det är oklart vilka historiedidaktiska kvaliteter som de tre delkurserna bidrar till att utveckla 

hos den studerande. Möjligheten att till historien ställa frågor utifrån vårt behov av att tolka 

och förstå vår nutid och oss själva finns, men utgångspunkten i studiehandledningen är källor 

och metod på ett sätt som i större utsträckning motsvarar vetenskapssamhällets behov av 

kunskaper om historien, vetenskapliga färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt, och 

förmåga till fördjupning. Som mål i delkurs 6 (Att arbeta historievetenskapligt) anges ”att 

förmedla grundläggande kunskaper i historisk metod med sikte på den kommande 

uppsatsen”.148  
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Det genetiska perspektivet kan på goda grunder antas dominera även uppsatskurserna. 

Seminarierna i delkurs 6 handlar i större utsträckning om hur den studerande får tillgång till 

historiska källor och olika metoder att behandla dem på än hur nutida, existentiella, frågor kan 

vara utgångspunkt för frågor som söker sig bakåt i historien. Jämförelser av olika tiders 

läroböcker utgår i en övning från skildringar av drottning Kristina och hennes tid. Andra 

övningar består av medeltida texter och bearbetningar utifrån dessa, en textsamling om 

Krigsbevillningen på 1789 års riksdag och text om Södermalm vid 1800-talets mitt. På samma 

sätt skolas historiestuderande in i att, utifrån det material som finns, ställa ”semiöppna” frågor 

som 1) materialet kan besvara och 2) leder fram till ny kunskap. Eftersom materialet och 

metoden är styrande för de frågor som anses möjliga att ställa, blir frågorna antagligen mer 

samtidsorienterade än nutidsorienterade. Av samma skäl är det rimligt att anta att det är en 

sannolik tolkning av ett unikt skeende i skeende i det förflutna som ska förklaras. 

7.4 Kursplanen i HIS K01  

Kursens mål beskriver att den studerande efter avslutad kurs ska: 

 

- visa fördjupade kunskaper om väsentliga historiska sammanhang samt förmåga att 

reflektera över och kritiskt analysera historiska problem 

- visa insikter om viktiga strömningar inom historieforskningen samt kunskaper om de 

villkor under vilka historisk forskning skapas 

- visa kunskaper om teoretiska och metodiska problem samt om grundläggande 

vetenskapsteoretiska förutsättningar 

- kunna analysera och reflektera över teorier och metoder som används inom aktuell 

historieforskning 

- visa förmåga att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial och 

vetenskaplig litteratur i anslutning till författandet av en vetenskaplig uppsats 

- självständigt kunna formulera problem om historiska förhållanden, händelseförlopp och 

processer i förhållande till tidigare forskning 

- visa förmåga att söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av 

historievetenskaplig relevans 

- visa förmåga att i muntlig och skriftlig form kommunicera och diskutera frågor om 

historia och historiens plats i samhället inför en målgrupp som är insatt i sammanhanget 

- kunna diskutera och analysera frågor som har att göra med historievetenskapens 

användning och historikernas ansvar inför såväl en akademisk som en icke-akademisk 

målgrupp 

- kunna resonera kring frågor som rör genus, etnicitet samt social och kulturell mångfald i 



historien och historievetenskapen.149 

 
Om kunskaper om historien, vetenskapliga färdigheter och ett kritiskt förhållningssätt, samt 

förmåga till fördjupning definieras som både kvalitet och relevans, så består progressionen i 

HIS K01 i fördjupade kunskaper, större självständighet och reflektionsförmåga och en 

skärpning av den inomvetenskapliga relevansen. I Bolognatermer kan progressionen i HIS 

K01 beskrivas som en ökad betoning av färdigheter och värderingsförmåga att jämföra med 

målen i HIS A02.150 

 

Skärpningen av den inomvetenskapliga relevansen uttrycks på flera olika sätt. Studenten ska 

efter avslutad kurs kunna kommunicera om historia/historien ”inför en målgrupp som är insatt 

i sammanhanget”. Historievetenskapen, vetenskap och forskning är inskrivna i flera mål som 

en specificering/skärpning av målen i HIS A02. Beskrivningen av kursen innehåll bekräftar 

den inomvetenskapliga progressionen:  

 

 

 

                                                 
149 Kursplan HIS K01, bilaga 2.  
150 Utöver förmågan att ”i muntlig och skriftlig form kommunicera och diskutera frågor om historia och 
historiens plats i samhället”, ska studenten i HIS K01 ”visa förmåga att i muntlig och skriftlig form 
kommunicera och diskutera frågor om historia och historiens plats i samhället inför en målgrupp som är insatt i 
sammanhanget” och ”kunna diskutera och analysera frågor som har att göra med historievetenskapens 
användning och historikernas ansvar inför såväl en akademisk som en icke-akademisk målgrupp”. Utöver att 
”kunna resonera kring synen på genus, etnicitet och mångfald i historien” är målet i HIS K01 att studenten efter 
avslutad kurs ska kunna ”resonera kring frågor som rör genus, etnicitet samt social och kulturell mångfald i 
historien och historievetenskapen”. Utöver visad ”kunskap om och förståelse av politiska, kulturella, ekonomiska 
och sociala tillstånd och förändringar” i HIS A02, ska studenten efter avslutad kurs i HIS K01 visa ”fördjupade 
kunskaper om väsentliga historiska sammanhang samt förmåga att reflektera över och kritiskt analysera 
historiska problem”. Om studenten i HIS A02 förväntas visa insikter i aktuell historisk forskning, så är målet i 
HS K01 att studenten efter avslutad kurs visar ”insikter om viktiga strömningar inom historieforskningen samt 
kunskaper om de villkor under vilka historisk forskning skapas”. Utöver att studenten i HIS A02 ska kunna 
”redogöra för och diskutera några för historieforskningen relevanta begrepp” och ”visa insikter i historiska 
begrepp och metoder”, ska studenten i HIS K01 efter avslutad kurs kunna ”visa kunskaper om teoretiska och 
metodiska problem samt om grundläggande vetenskapsteoretiska förutsättningar” och kunna ”analysera och 
reflektera över teorier och metoder som används inom aktuell historieforskning”. I HIS A02 förväntas studenten 
kunna ”kritiskt bedöma påståenden om historia och problematisera kortare vetenskapliga texter”, ”kunna skapa 
en överblick över delar av tidigare forskning kring ett ämne”, ”kunna ställa historiskt intressanta frågor och 
kunna värdera olika typer av källmaterial utifrån dessa” och ”kunna diskutera olika tolkningar av historiska 
problem”. I HIS K01 formuleras motsvarande mål som att studenten efter avslutad kurs självständigt ska ”kunna 
formulera problem om historiska förhållanden, händelseförlopp och processer i förhållande till tidigare 
forskning”, ”visa förmåga att söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av 
historievetenskaplig relevans”. Ett av målen är näst intill identiskt i de båda kursplanerna: I HIS K01 förmågan 
att ”insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial och vetenskaplig litteratur i anslutning till 
författandet av en vetenskaplig uppsats”, i HIS A02 formulerad som att studenten efter avslutad kurs ska ”visa 
förmåga att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial i anslutning till författandet av en 
kortare vetenskaplig uppsats” 



I kursen fördjupas de historiska studierna inom ett valt område och genom att studenterna 

bearbetar historiska problem i uppsatsform. Teorier och metoder inom historieforskningen 

analyseras. I kursen diskuteras också historieförmedling och historiebruk. Kursen avslutas med att 

studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade historiekunskaper genom 

att skriva ett vetenskapligt arbete.151  

 

Historieförmedling och historiebruk betonas. I HIS A02 är motsvarande formulering: ”I 

kursen diskuteras också hur historia används i samhället.” Målen i relation till 

historieförmedling är dock fler och mer elaborerade i HIS K01 än i HIS A02.  

 

Eftersom HIS K01 fortsätter på den inslagna vägen så blir slutsatserna − utifrån 

historiedidaktikers och pedagogers beskrivning av en progression som utmynnar i någon 

form av medvetandeförändring − desamma som för HIS A02. I HIS K01 är målen i större 

utsträckning formulerade i termer av förmågor än i HIS A02. I linje med tidigare resonemang 

förutsätter förmågan att ”visa insikter om viktiga strömningar inom historieforskningen” och 

förmågan att ”analysera och reflektera över teorier och metoder som används inom aktuell 

historieforskning” någon form av medvetandeförändring, men i huvudsak är målen i HIS 

K01 formulerade som specifikationer eller skärpningar av målen i HIS A02. I HIS A02 ska 

den studerande efter avslutad kurs ”kunna diskutera olika tolkningar av historiska problem”. 

I HIS K01 är målet att den studerande efter avslutad kurs ska ”kunna diskutera och analysera 

frågor som har att göra med historievetenskapens användning och historikernas ansvar inför 

såväl en akademisk som en icke-akademisk målgrupp”. På samma sätt specificeras målet i 

HIS A02, att studenten efter avslutad kurs ska ”visa förmåga att i muntlig och skriftlig form 

kommunicera och diskutera frågor om historia och historiens plats i samhället”, till att den 

studerande i HIS K01 efter avslutad kurs ska ”visa förmåga att i muntlig och skriftlig form 

kommunicera och diskutera frågor om historia och historiens plats i samhället inför en 

målgrupp som är insatt i sammanhanget”. 
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8. Historia som fakta, tolkning och medvetande 

För att frågan om vad som avses med att en studerande blir bättre och bättre i ett ämne ska 

kunna besvaras, är det nödvändigt att beakta såväl ett specifikt ämnes förutsättningar som 

pedagogiska teorier om lärande. 

 

Progression kan förstås som framsteg i horisontella och vertikala termer, med såväl en 

kvantitativ tillväxt av kunskaper som en kvalitativ förändring av dessa kunskaper. Progression 

i lärande kan förstås med hjälp av de tre pedagogiska inriktningarna konstruktivism, 

socialkonstruktivism och fenomenografi. Progression i ett specifikt ämne som historia kan 

förstås genom historievetenskapen och dess utlöpare historiedidaktiken. Men för att 

progression ska kunna bli ett operativt begrepp, möjligt att applicera på ett empiriskt material, 

måste det konkretiseras. Som verktyg för att mäta progressionen har jag i första hand använt 

Klas-Göran Karlssons begreppsapparat kvantitet, kvalitet och relevans, eller fakta, tolkning 

och medvetande, Rolf Torstendahls termer minimikrav och optimumnormer och de fyra F 

som har varit utgångspunkt för den förra generationens kursplaner för förskola och skola (Lpo 

-94, Lpf -94, Lpfö -98).  

 

En slutsats av undersökningen är att progression i historia historievetenskapligt skulle kunna 

beskrivas som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet såsom följer. I pyramidens botten 

finns kunskap om det förflutna, ett förflutet som i mesta möjliga mån ska förstås på dess egna 

villkor och på vetenskaplig grund. I Ference Martons taxonomi motsvarar pyramidens botten 

nivå A och B eller ett lärande som handlar om att kvantitativt öka sin kunskap i form av fakta, 

som memoreras och återges. Färdigheten yttrar sig genom den studerande 

problemformuleringsförmåga och metodfärdigheter. Det näst sista steget omfattar förmågan 

att förnya och utöka den historiska kunskapen, en förnyelse och utökning som är centrala för 

alla typer av vetenskap och som den studerande i historia övar genom 

problemformuleringsförmågan. Många är de historiestuderande som drillats i att formulera 

begränsade men problematiserande frågeställningar. Förtrogenhet med ämnet visar den 

studerande genom sin förmåga att diskutera olika historiska tolkningar, förmågan att tolka och 

förstå sin samtid, att kunna analysera historiska processer och att finna nya samband mellan 

redan kända fakta.  

 



Historiedidaktiskt kan progressionen beskrivas som fakta, tolkning och medvetande. Ämnets 

relevans är både pyramidens botten och dess topp, förutsättning och resultat. Vi har ett 

historiemedvetande som omfattar sambanden mellan då – nu – framtid, men detta 

historiemedvetande kan kvalificeras och utvecklas utifrån vårt behov av att tolka och förstå 

vår nutid och oss själva. Den öppna frågan utan färdigt svar prövar kvantiteten historisk 

kunskap, den studerandes förmåga att tolka historiska fakta och i vilken utsträckning den 

studerande har integrerat den historiska kunskapen och gjort den till sin på ett sådant sätt att 

kunskapen kan tillämpas på flera olika områden och på så sätt bli generisk. De generiska 

kunskaperna motsvarar C-nivån i Martons taxonomi eller förmågan att tillämpa kunskaperna i 

nya sammanhang, utanför studiesituationen.  

 

Ett kvalificerat historiemedvetande som det yttersta tecknet på att den studerande har blivit 

bättre i historia kan liknas vid de tre pedagogiska inriktningarnas syn på progression i lärande 

som ett förändrat sätt att förstå världen och sig själv på, med Vygotskijs ord en förändrad 

kognitiv apparat. Vägen dit kännetecknas av ett djupinriktat lärande inriktat på att finna 

mening och att se saker i nytt ljus, ett lärande som förändrar och som bryter med vår naturliga 

attityd. Genom frågor som tvingar oss att tänka i termer av ”tänkbara alternativ” bryter vi med 

den naturliga attityden, vilket i sin tur kan resultera i ett förändrat schema för hur vi tänker 

kring både historiens gång och fenomen i nutiden. Denna typ av lärande motsvarar D-, E-, och 

F-nivåerna i Martons taxonomi eller ett lärande som betyder att den studerande gör kunskapen 

till sin och förmår att inta ”en mer mångfacetterad ståndpunkt”.152 På F-nivån beskrivs 

lärandet som att förändras som människa, vilket skulle kunna motsvaras av att ha utvecklat ett 

kvalificerat historiemedvetande. Detta kvalificerade historiemedvetande blir möjligt att 

bedöma genom den studerandes förmåga att se sig själv både som ett resultat av det förflutna 

och som en aktör i nuet, genom den studerandes sätt att använda de tre tidsdimensionerna då-

nu-sedan och den studerandes scenariekompetens utifrån de tre tidsdimensionerna. 

 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv kan vi fråga oss i vilken utsträckning 

historieundervisningen tvingar den studerande att ackommodera sitt sätt att tänka om det 

förflutna i stället för att endast assimilera ny kunskap med redan känd kunskap. Den av 

historiedidaktiker eftersträvansvärda tolkningen kan liknas vid den operativa kunskap som till 

skillnad från den figurativa kunskapen erhålles genom aktiv handling och kännetecknas av att 
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ingå i ett sammanhang och vara meningsfull. En historieundervisning som utmanar 

föruppfattningar (preconceptions) snarare än befäster missuppfattningar (misconceptions) kan 

leda till att en annan typ av schema för det förflutna än det gängse upprättas, ett schema som 

utöver kunskap om det förflutna omfattar såväl förklaring som förståelse av detta förflutna, av 

nuet och av framtiden. Den fenomenografiska motsvarigheten till ett kvalificerat 

historiemedvetande kan uttryckas som att den studerande blir varse ett flertal sätt att uppfatta 

ett fenomen på.  

 

Det finns ingen motsättning mellan den historievetenskapliga och den historiedidaktiska 

synen på progression. Historiedidaktiken är sprungen ur historievetenskapen och perspektiven 

kompletterar varandra, men om det historievetenskapliga perspektivet definieras som i 

huvudsak genetiskt, kan det historiedidaktiska definieras som i huvudsak genealogiskt. 

Orienteringen från då till nu är lika nödvändig för vår förståelse av det förflutna som 

orienteringen från nu till då. Ur ett historiedidaktiskt perspektiv är utgångspunkten alltid vårt 

existentiella behov av att förstå oss själva och vår samtid, mer utifrån kontinuitet än utifrån 

dramatiska förändringar som tycks förändra tidens gång och rycka dess axel ur led. Den 

studerande behöver både kunna genetiskt förklara och genealogiskt förstå det förflutna, även 

om det genetiska perspektivet blir motsägelsefullt i sin strävan att till fullo omfatta ett 

förflutet som samtidigt erkänns som något främmande som aldrig till fullo låter sig förstås.153 

Om det historievetenskapliga perspektivet beskriver den genetiska historien från då fram till 

nu, utgår det historiedidaktiska perspektivet från ett nu som både kan härledas bakåt och ledas 

framåt. Som ett yttersta tecken på progression i termer av ett kvalificerat historiemedvetande 

framstår den studerandes förmåga att såväl tolka och förstå det förflutna och sin samtid som 

att säga något om framtiden.  

 

I termer av fyra F omfattar målen i HIS A02 såväl fakta som förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. De kan i huvudsak definieras som historievetenskapliga kvaliteter och beskrivas 

som en horisontell progression: att kunna alltmer om något – med definierade fördjupningar, 

att behärska det historievetenskapliga hantverket och att utveckla en distans till ämnet som 

medger metaperspektivet att allt historiskt vetande är människoskapat. Den vertikala 

progressionen kan beskrivas som att den studerande först lär sig fakta och metod och sedan 
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utvecklar förmågan att kommunicera historia. Parallellt utvecklas ett (alltmer) kritiskt 

tänkande. 

 

Den möjliga medvetandeförändringen, och det yttersta tecknet på progression, begränsas i 

kursplanernas mål till assimilation av ny kunskap mer än ackommodation av befintligt sätt att 

tänka, mer ett lärande utifrån än ett lärande inifrån − som i sin tur förutsätter att den lärandes 

synvinkel beaktas eller att utgångspunkten är vårt existentiella behov av att tolka och förstå 

vår nutid och oss själva. Den studerande synvinkel behandlas i större utsträckning som ett 

minimikrav än som en optimumnorm. Kvaliteten på lärandet är dock till syvende och sist 

beroende av hur kursen genomförs. I undervisningen skulle det möte mellan individ och stoff 

äga rum som är en förutsättning för att kunskapen ska kunna internaliseras. Ur ett 

historievetenskapligt perspektiv är kvalitet och relevans överlappande, därför motsvarar 

kursmålens i huvudsak historievetenskapliga kvaliteter också kursens relevans. I vilka delar 

av kursen som de olika målen examineras är inte tydligt, på samma sätt som det är svårt att 

uttyda progressionen mellan målen och progressionen mellan de olika delkurserna (annat än 

horisontellt). Undantaget är de tre delkurser som behandlar det historievetenskapliga 

hantverket och som på goda grunder kan antas ha en inbördes progression.  

 

Frågornas form och innehåll domineras av det genetiska, slutna, förhållningssättet till det 

förflutna, att jämföra med det genealogiska och öppna som i sin tur är en förutsättning för ett 

utvecklat och kvalificerat historiemedvetande. De ger uttryck för en syn på det förflutna som 

kan liknas vid de Warholska tidskapslarna. Det förflutna utgörs av välavgränsade utsnitt av 

historien, som avlöser varandra längs en kronologisk linje, utan att löpa fram till nutiden annat 

än i termer av den historiekultur i vilken frågorna formuleras och i termer av en underförstådd 

nutidsrelevans. Tiden är endimensionell och diakronisk. Till slutenheten bidrar att det 

huvudsakligen är historiska kunskaper på fakta- och förståelsenivåerna som efterfrågas.  

 

Det genetiska perspektivets dominans kommer till uttryck genom frågornas slutenhet, 

samtidsorientering och fokus på förändring snarare än kontinuitet, det unika snarare än det 

komparativa och förklaring snarare än förståelse: sammantaget den enda sanna historien 

snarare än en mångfald av historier.  

 

Den västeuropeiska och den politiska historien kan ur examinationerna uttydas som viktigare 

än annan historia. Men i linje med det som fångar vår tids uppmärksamhet ställs frågor om 



Indien och Kina som har avgjord nutidsrelevans, även om svaret inte förutsätts leda ända fram 

till i dag. Det finns inslag av kultur- och socialhistoriska frågeställningar, men dessa 

härbärgeras av tema- och uppsatsdelkurserna i högre utsträckning än av de kronologiska 

delkurserna.154 Att äldre historia och 1900-talets historia anses vara lika viktiga avspeglas i 

det faktum att samtliga kronologiska delkurser, från Världsekonomi, statsbildningar och 

revolutioner till Katastrofernas århundrade, omfattar 7,5 högskolepoäng.155  

 

Ett återkommande inslag i kursplaner och examinationer är källkritik. I kursplanen för HIS 

A02 nämns inte källkritiken som sådan i de mål som den studerande ska uppnå efter avslutad 

kurs, men förmågorna att ”visa insikter i historiska begrepp och metoder”, att ”värdera olika 

typer av källmaterial”, och att ”insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiskt källmaterial” 

är framskrivna. Rolf Torstendahl konstaterar att källkritiken är ett mäktigt instrument, men att 

den är en metod bland flera. Som metod måste källkritiken likt andra metoder motiveras 

utifrån vad vetenskapsmannen vill uppnå. Normerna för hur kunskap inhämtas är föränderliga 

vilket betyder att vetenskapssamhällets svar, som är beroende av de socialt tillkomna och 

föränderliga normerna, är att betrakta som giltiga mer än sanna. Torstendahl gjorde 2005 

avkall på sitt då 40 år gamla uttalande om att det som historikerna kom fram till var liktydigt 

med sanning. Uttalandet lever inte upp till vetenskapssamhällets krav på konsistens över tid, 

menar Torstendahl.156 Den verklighet som historiker refererar till finns inte längre. Sanningen 

kan inte prövas mot någon yttre verklighet. Historikerna, likt andra vetenskapsmän, kan bara 

åläggas att göra giltiga påståenden utifrån vetenskapssamhällets normer om den verklighet 

som flytt. Ett minimikrav på god forskning är empirisk prövbarhet, menar Torstendahl. 

Källkritiken, som en metod bland andra metoder, utgör en del av detta minimikrav. 

Minimikraven måste kombineras med optimumnormerna för att ge intressant, och inte endast 

giltig, forskning. Genom de förändrade anspråken − från sanning till giltighet − skjuts de 

postmoderna teoretikernas kritik mot historieämnet i sank. Det finns ingen objektiv verklighet 

att uttala eviga sanningar om, men det finns vetenskapliga utsagor som äger giltighet tills 

forskningens framkant flyttats längre fram än i dag.157  

                                                 
154 Temakuser på B-nivå hösten 2010: 1) Tidig medeltid, 2) Vardag och värden i det gamla samhället, 3) 
Antisemitism, 4) Kyrka, ideologi och makt, 5) Kvinnor och män – idéer och verklighet, 6) Individ och samhälle, 
7) De långa linjernas historia. Att skriva historia med ett flerhundraårigt perspektiv., 8) Slagsbrødre eller 
broderfolk? – Nordens historie 1814-2010. Temakuser på C-nivå hösten 2010: 1) Genus, kristendom och makt, 
2) Senmedeltid, 3) Kvinnligt och manligt – en föränderlig historia, 4) Ritualer i tid och rum, 5) Arbetarhistoria, 
6) Historiedidaktik. 
155 Undantaget är den första kronologiska kursen, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, 9 hp. 
156 Torstendahl, Rolf, 2005, s. 212. 
157 Torstendahl, Rolf, 2005, s. 213. 



 

De tre delkurserna i uppsatsskrivande speglar källkritikens fortsatt stora betydelse för 

historieämnet, alltsedan ämnets professionalisering på 1800-talet. I de kronologiska 

delkurserna är dock de ledande gestalterna bortskrivna ur de historiska skeendena och ersatta 

av samhällsvetenskapliga orsaksförklaringar, men utan de strukturer och teorier som hade 

kunnat vidga ämnet från det specifika till det generella och de färdigheter som gör de 

historiska kunskaperna generiska för analyser utöver det situationsbundna och specifika. 

Frågan om Indiens avkolonisering är ett exempel på ovanstående resonemang, där 

utgångspunkten är det specifika, inte avkoloniseringens strukturella mekanismer. De senaste 

årtiondena har utmärkts av en fortgående teoretisering av historievetenskapen.158 Denna 

teoretisering tycks emellertid sällan få någon betydande genomslagskraft i undervisningen. 

 

Med en i högre grad teoretiserad historieundervisning så hade det förflutna blivit mindre 

endimensionellt och diakroniskt, och mer variationsteoretiskt öppet för flera olika sätt att 

parallellt förstå ett fenomen på, fjärmat från Väst som modell och föredöme. Progressionen 

skulle då bli mindre horisontell och mer vertikal i betydelsen att den studerande förstår det 

förflutna på ett alltmer komplext sätt, med hjälp av teorier och strukturer som är generiska och 

möjlig att använda på nya områden.  

 

Frågan som måste ställas är varför man ska läsa historia över huvud taget. Vad är det en 

historiker kan, som inte andra kan? Ett möjligt svar skulle utifrån HIS A02 och HIS K01 vara 

att en historiker kan mer om det förflutna än människor som inte har läst historia. 

Postmodernister som Hayden White skulle kunna svara med att ifrågasätta relevansen i att 

kunna mycket om ett förflutet som genom eftervärldens lins ändå förblir en berättelse utan 

motsvarighet i verkligheten, eftersom den verklighet som historikern refererar till per 

definition inte längre finns. En i HIS A02 källkritiskt skolad historiker skulle i Torstendahls 

anda då kunna kontra med att det är bra att läsa historia dels för att du lär dig mycket om det 

förflutna, men också för att en skolad historiker äger rätten att göra giltiga − och intressanta − 

påståenden om det förflutna utifrån vetenskapssamhällets normer såsom de är formulerade 

just nu, i forskningens framkant.  

 

                                                 
158 Zander, Ulf, 2001, s. 360. 



Om en historiker kännetecknas av att kunna mycket om det förflutna (kunskaper om det 

förflutna och förmåga till fördjupning) och har förmågan som ingen annan att göra 

vetenskapligt giltiga uttalanden om historien (vetenskapliga färdigheter och ett kritiskt 

förhållningssätt), vad är det då att bli bättre i historia? Utifrån skillnaderna mellan HIS A02 

och HIS K01 kan progressionen karaktäriseras som i huvudsak inomvetenskaplig och ”mer av 

samma” eller som ”specifikationer eller skärpningar av målen i HIS A02”. Det finns 

kvalitativa skillnader mellan nivåerna, men i avsaknad av tydliga och utvärderingsbara 

skillnader mellan nivåerna kan progressionen sägas vara i huvudsak horisontell.  Med 

historiedidaktisk utgångspunkt i människors och samhällens existentiella behov av historia 

blir svaren delvis annorlunda.  

 

Tre frågor om det första världskriget får tjäna som exempel på progression i historia utifrån 

fakta (fråga 1), tolkning (fråga 2) och medvetande (fråga 3) eller kvantitet (fråga 1), kvalitet 

(fråga 2) och relevans (fråga 3): 

 

1. Mellan vilka år utkämpades första världskriget? Vilka stater kämpade mot varandra? 

2. Vad drev miljoner unga män att tillbringa sina bästa år i första världskrigets skyttegravar? 

3. Nästa år är det 90 år sedan första världskriget tog slut. Men kriget kom att påverka 

människorna, samhället och världen långt efter att det tog slut. Jubileet väcker intressanta 

frågor. Några är kontrafaktiska, det vill säga inriktade på vad som skulle kunna ha hänt, 

om inte det som faktiskt hände hade hänt: Hur hade 1900-talet gestaltat sig om inte första 

världskriget ägt rum? Ditt svar bör framför allt handla om vilken betydelse nazism och 

kommunism hade fått i en värld utan första världskriget.159 

 

Frågorna mäter den studerandes faktakunskaper, förmåga till tolkning och det kvalificerade 

historiemedvetandet. Så vet vi att den studerande har blivit bättre i historia:  

 

Frågorna kan placeras på en skala som löper från sluten till öppen till både form och innehåll, 

med stigande krav på tolkningsförmåga. Den första frågan fungerar som en typ av korrektiv. 

Svaret bör utgöras av vetenskapligt giltiga fakta. Fråga tre gör en mångfald av svar möjliga, 

men endast utifrån kunskaper om det förflutna. Det genetiska och det genealogiska 

perspektivet möts i frågorna. Genom fråga ett och fråga två möts en genetisk dåtid med en 

genealogisk nutid. Fråga två kan besvaras både med hjälp av förändring och kontinuitet. Det 

fanns för perioden unika orsaker till att miljoner unga män tillbringade sina bästa år i 

                                                 
159 Karlsson, Klas-Göran, 2009, s. 220. 



skyttegravarna, men frågans existentiella dimension pekar samtidigt på kontinuiteten och vad 

det är att vara människa, då och nu. Skälen till att miljoner unga män tillbringade sina bästa år 

i skyttegravarna kan genealogiskt förstås och genetiskt förklaras. Fråga tre pekar på att vi 

både är och gör historia nu på samma sätt som de personer som levde 1914 gjorde historia då. 

Frågan examinerar den studerandes scenariekompetens. Det hade kunnat bli på ett annat sätt 

utan första världskriget. Den studerande måste behärska såväl historiska fakta, som att 

förmågan att uttolka vad dessa fakta betyder.  

 

Undersökningen är ett fallstudium med målet att åstadkomma mer djup än bredd. Resultatet 

torde ändå vara i viss utsträckning generaliserbart, om än inte uttömmande. Såsom fallstudie 

kan undersökningen också utgöra avstamp för ytterligare studier på området.  

 

Resultatet av pilotstudien är intressant av två disparata skäl. Om den större studien skulle visa 

att resultatet av pilotstudien avviker, så kan pilotstudien fungera som en utgångspunkt för den 

större studien. Det specifika bildar i så fall relief åt jämförelsen mer än generaliserbara 

resultat. Om den större studiens resultat är likartade pilotstudiens, så ökar båda studiernas 

generaliserbarhet och validiteten i resultaten. Det finns lite som tyder på att de examinationer 

som utgör fallstudien skulle avvika på något avgörande sätt från motsvarande examinationer 

vid en rad andra lärosäten i Sverige. Dels överensstämmer teoridelen avseende den 

traditionella synen på ämnet historia med resultaten i empirin, dels har andra lärosätens lärare 

skolats in i en stark tradition, bland annat vid det lärosäte vars historiska institution har 

bidragit med undersökningsmaterialet. En tidigare och preliminär undersökning, som av 

utrymmesskäl avskrevs, påvisade inga avgörande skillnader mellan detta lärosäte och två 

mindre lärosäten i södra Sverige avseende sätten att examinera studenter i historia på. Många 

är de verksamma historielärare som torde kunna vittna om traditionens makt härvidlag. 

 

Kommande undersökningar kan med fördel omfatta de studerandes svar och lärarnas 

bedömning av dessa svar, intervjuer och undervisningsstudier där mycket kan hända som inte 

syns i styrdokument och examinationer − för att ytterligare utöka kunskapen om hur historisk 

kunskap mäts, vad det är att bli bättre i historia och hur denna uppnådda progression kan 

mätas och förstås.  

 

”As historians well know, it is a way of thinking about problems, guiding practitioners 

through the process of reconstructing the past from incomplete fragments. And the process 



never ends. Its final destination must always lead to a new beginning.”160 Den gängse 

arbetsordningen för många historielärare har varit densamma som för den lärare Sam 

Wineburg & Jack Schneider exemplifierar med: ‘So between September and December, I 

provide them with a knowledge base, and after Christmas we start to think.’”161 Men frågan, 

som också Wineburg & Schneider ställer sig, är om denna form av faktakunskaper leder till 

ett mer kvalificerat sätt att tänka. Att tänka historiskt och kritiskt definieras i Wineburgs & 

Schneiders exempel som att ställa sig frågor och foga samman bitar av det okända som 

historikern ännu är okunnig om. ”Of course knowledge is a prerequisite to critical thinking. 

But most important, knowledge represents its highest aim. And there can be no new 

knowledge without new questions.”162 Ur ett historiedidaktiskt perspektiv uppstår dessa frågor 

ur vårt behov av att tolka och förstå vår nutid och oss själva. 
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December 2009/January 2010 
 



Käll- och litteraturförteckning 

 

Källor 

HIS A02, Historievetenskapligt tänkande, hemtentamen, Lund ht 2010. 

Högskoleförordningen, bilaga 2. 

Kursplan för HIS A02, Historia: Grundkurs och fortsättningskurs. Grundnivå, 60 

högskolepoäng. Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi, 

Lund 2008-03-07. 

Kursplan för HIS K01, Historia, kandidatkurs. Grundnivå, 30 högskolepoäng. Fastställd av 

kursplanegruppen för området för humaniora och teologi, Lund 2007-09-11. 

Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, Lund 2010-08-16. 

Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, 

HIS A02, Lund 2010-04-28. 

Studiehandledning: HIS A02. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp + uppsatskurs, 7,5 hp, 

Lund ht 2010. 

Temakurs B-nivå 7,5 hp. Vardag och värden i det gamla samhället, hemtentamen, Lund vt 

2010. 

Tentamen: HIS A02 och HIS A13, Delkurs 4, Industri och imperier, Lund 2010-08-18. 

Tentamen HIS A 02 HT 2009, Kurs: Katastrofernas tidsålder, Lund 2009-10-08. 

Tentamen på en universitetskurs i historia på grundnivå, Lund 2005-04-07. 

 

Litteratur 

Arnold, John H., History. A Very Short Introduction, Oxford 2000. 

Bentley, Michael, Modern Historiography. An Introduction, London & New York 2010. 

Bryld, Claus m.fl., ”Formidlingens kendetegn: Alternativ/massekulturel formidling”, i Claus 

Bryld m.fl., At formidle historie: Vilkår, kendetegn, formål, Roskilde 1999. 

Bråten, Ivar & Thurmann-Moe, Anne Cathrine, ”Den närmaste utvecklingszonen som 

utgångspunkt för pedagogisk praxis”, i Ivar Bråten (red.), Vygotskij och pedagogiken, 

Lund 2007. 

Claesson, Silwa, Spår av teorier i praktiken: några skolexempel, Lund 2008. 

Edgren, Lars & Österberg, Eva, ”Sju historiker om sin uppgift – Fallskärmshoppare eller 

tryffelsökare på jakt efter historiens mål”, i Lars Edgren & Eva Österberg (red.), Ut med 

historien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag, Lund 1992. 



Eliasson, Per, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 

(red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2009. 

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the 

Postmodern Challenge, Hannover, New Hampshire 2005. 

Jensen, Bernard Eric, ”Historie i og uden for skolen. Fordrer temaet et historiedidaktiskt 

paradigmeskift?”, i Historiedidaktik i Norden 4, Kalmar 1990. 

Karlegärd, Christer, Undervisa i nordisk och allmän historia, Lund 1992. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Östeuropa i historiens våld och historien i Östeuropas våld. Några 

reflexioner över den historiska dimensionens betydelse i ljuset av den pågående 

samhällsförvandlingen i Östeuropa”, i Klas-Göran Karlsson (red.), Det förvandlade 

Östeuropa. Etniska konflikter och nationalitetsproblem i den öst- och centraleuropeiska 

historien, nutiden och framtiden, Moheda 1993. 

Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 

1985–1995, Stockholm 1999. 

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, ”Modernitetens katastrofer: Historiemedvetande och 

historiekultur i 1900-talets skymningsland”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), 

Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv, Lund 2009. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”, i Klas-Göran Karlsson 

& Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 

2009a. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Den historiska kunskapen – hur utvecklas den?”, i Klas-Göran 

Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 

Lund 2009b. 

Karlsson, Klas-Göran, Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på 

andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, Stockholm 2010. 

Liedman, Sven-Eric, ”Argument för historieskrivning”, i Göran Behre & Birgitta Odén (red.), 

Historievetenskap och historiedidaktik, Lund 1982. 

Marton, Ference & Booth, Shirley, Om lärande, Lund 2000. 

Nietzsche, Friedrich, Samlade skrifter. Band 2. Otidsenliga betraktelser 1-IV. Efterlämnade 

skrifter 1872–1875, Stockholm & Stehag 2005. 

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, Norge 2000. 

Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet, 22 mars 2007. 

”Progression”, Nationalencyklopedin: Ordbok, www.ne.se/sve/progression (2010-03-18). 



Rosenlund, David, Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A 

och lärares prov och uppgifter, Lund 2011. 

Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi. En introduktion, Lund 2007. 

Torstendahl, Rolf, Introduktion till historieforskningen. Historia som vetenskap.  

Stockholm 1966. 

Torstendahl, Rolf, ”Minimikrav och optimumnormer i svensk historieforskning 1920-60”, i 

Rolf Torstendahl & Thorsten Nybom, Historievetenskap som teori, praktik, ideologi, 

Stockholm 1988. 

Torstendahl, Rolf, ”Källkritik, metod och vetenskap”, Historisk Tidskrift 2005:2. 

Wilson, Norman J., History in Crisis? Recent Directions in Historiography, New Jersey 2005. 

Wineburg, Sam & Schneider, Jack, ”Was Bloom’s Taxonomy Pointed in the Wrong 

Direction?”, Phi Delta Kappan 2010:4. 

www.warhol.org/collection/archives/ (2011-09-20). 

Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från 

sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001. 

 

 
 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Källor 

HIS A02, Historievetenskapligt tänkande, hemtentamen, Lund ht 2010. 

Högskoleförordningen, bilaga 2. 

Kursplan för HIS A02, Historia: Grundkurs och fortsättningskurs. Grundnivå, 60 

högskolepoäng. Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi, 

Lund 2008-03-07. 

Kursplan för HIS K01, Historia, kandidatkurs. Grundnivå, 30 högskolepoäng. Fastställd av 

kursplanegruppen för området för humaniora och teologi, Lund 2007-09-11. 

Skrivning i historia, delkurs 2, Konkurrerande civilisationer, Lund 2010-08-16. 

Skrivning i historia, delkurs 3, Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner, HIS A13, 

HIS A02, Lund 2010-04-28. 

Studiehandledning: HIS A02. Att arbeta historievetenskapligt, 7,5 hp + uppsatskurs, 7,5 hp, 

Lund ht 2010. 



Temakurs B-nivå 7,5 hp. Vardag och värden i det gamla samhället, hemtentamen, Lund vt 

2010. 

Tentamen: HIS A02 och HIS A13, Delkurs 4, Industri och imperier, Lund 2010-08-18. 

Tentamen HIS A 02 HT 2009, Kurs: Katastrofernas tidsålder, Lund 2009-10-08. 

Tentamen på en universitetskurs i historia på grundnivå, Lund 2005-04-07. 

 

Litteratur 

Arnold, John H., History. A Very Short Introduction, Oxford 2000. 

Bentley, Michael, Modern Historiography. An Introduction, London & New York 2010. 

Bryld, Claus m.fl., ”Formidlingens kendetegn: Alternativ/massekulturel formidling”, i Claus 

Bryld m.fl., At formidle historie: Vilkår, kendetegn, formål, Roskilde 1999. 

Bråten, Ivar & Thurmann-Moe, Anne Cathrine, ”Den närmaste utvecklingszonen som 

utgångspunkt för pedagogisk praxis”, i Ivar Bråten (red.), Vygotskij och pedagogiken, 

Lund 2007. 

Claesson, Silwa, Spår av teorier i praktiken: några skolexempel, Lund 2008. 

Edgren, Lars & Österberg, Eva, ”Sju historiker om sin uppgift – Fallskärmshoppare eller 

tryffelsökare på jakt efter historiens mål”, i Lars Edgren & Eva Österberg (red.), Ut med 

historien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag, Lund 1992. 

Eliasson, Per, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 

(red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2009. 

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the 

Postmodern Challenge, Hannover, New Hampshire 2005. 

Jensen, Bernard Eric, ”Historie i og uden for skolen. Fordrer temaet et historiedidaktiskt 

paradigmeskift?”, i Historiedidaktik i Norden 4, Kalmar 1990. 

Karlegärd, Christer, Undervisa i nordisk och allmän historia, Lund 1992. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Östeuropa i historiens våld och historien i Östeuropas våld. Några 

reflexioner över den historiska dimensionens betydelse i ljuset av den pågående 

samhällsförvandlingen i Östeuropa”, i Klas-Göran Karlsson (red.), Det förvandlade 

Östeuropa. Etniska konflikter och nationalitetsproblem i den öst- och centraleuropeiska 

historien, nutiden och framtiden, Moheda 1993. 

Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 

1985–1995, Stockholm 1999. 



Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, ”Modernitetens katastrofer: Historiemedvetande och 

historiekultur i 1900-talets skymningsland”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), 

Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska perspektiv, Lund 2009. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: Begrepp, teori och analys”, i Klas-Göran Karlsson 

& Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 

2009a. 

Karlsson, Klas-Göran, ”Den historiska kunskapen – hur utvecklas den?”, i Klas-Göran 

Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 

Lund 2009b. 

Karlsson, Klas-Göran, Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på 

andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, Stockholm 2010. 

Liedman, Sven-Eric, ”Argument för historieskrivning”, i Göran Behre & Birgitta Odén (red.), 

Historievetenskap och historiedidaktik, Lund 1982. 

Marton, Ference & Booth, Shirley, Om lärande, Lund 2000. 

Nietzsche, Friedrich, Samlade skrifter. Band 2. Otidsenliga betraktelser 1-IV. Efterlämnade 

skrifter 1872–1875, Stockholm & Stehag 2005. 

Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, Norge 2000. 

Pressmeddelande, Utbildningsdepartementet, 22 mars 2007. 

”Progression”, Nationalencyklopedin: Ordbok, www.ne.se/sve/progression (2010-03-18). 

Rosenlund, David, Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A 

och lärares prov och uppgifter, Lund 2011. 

Stensmo, Christer, Pedagogisk filosofi. En introduktion, Lund 2007. 

Torstendahl, Rolf, Introduktion till historieforskningen. Historia som vetenskap.  

Stockholm 1966. 

Torstendahl, Rolf, ”Minimikrav och optimumnormer i svensk historieforskning 1920-60”, i 

Rolf Torstendahl & Thorsten Nybom, Historievetenskap som teori, praktik, ideologi, 

Stockholm 1988. 

Torstendahl, Rolf, ”Källkritik, metod och vetenskap”, Historisk Tidskrift 2005:2. 

Wilson, Norman J., History in Crisis? Recent Directions in Historiography, New Jersey 2005. 

Wineburg, Sam & Schneider, Jack, ”Was Bloom’s Taxonomy Pointed in the Wrong 

Direction?”, Phi Delta Kappan 2010:4. 

www.warhol.org/collection/archives/ (2011-09-20). 

Zander, Ulf, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från 

sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001. 



 

 



 

 





 





 



 



 

 



 





 



 

 



 





 



 



 



 



 


