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Abstract

Learning history through historical source materials. Teaching and learning historical source
interpretation in primary and secondary school
This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating
teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect
of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. To better understand these
issues two educational design research field studies were conducted in middle and upper secondary schools to explore how
students learn historical source interpretation. The historical content in upper secondary school concerned the process of
democratisation in Sweden, while the middle school content was the Viking Age. Source materials in upper secondary
school included various text sources, while archaeological artefacts were used in middle school.
The research object was historical source interpretation, or the ability to understand the meaning of sources in relation
to the historical questions and contexts formulated and dealt with in history teaching. Source interpretation is one element
of the ability to reason historically. It is a theoretical construct that has a heuristic function along with the development of
historical consciousness. Four research questions are addressed: i) What do middle and upper secondary school students
know when they have developed the ability to reason historically when engaged in source interpretation, ii) What are critical
aspects of learning to reason historically when engaged in source interpretation, iii) What are similarities and differences
between middle and upper secondary school students' learning of historical reasoning in source interpretation, and iv) How
can history teaching facilitate the learning of historical reasoning through source interpretation?
An interventionist and theory-informed research methodology, in the form of learning study, was used to develop
teaching practices while generating empirical data. A compilation of four peer-reviewed articles simultaneously contribute
knowledge to the practice of history teaching and to the theory of history didactics. Two articles address the first two
questions of the qualitative meaning of learning source interpretation using phenomenography and variation theory
to analyse students' perceptions and to identify the critical aspects of discernment that students must learn. From the
perspective of variation theory, it is argued that learning source interpretation can be regarded as obtaining differentiated
ways of seeing, as previous experiences are supplemented with more complex perceptions.
The third question is addressed by comparing students’ developing of source interpretation skills in middle and upper
secondary school. One finding of the comparison is that younger students’ learning reflects an increasing understanding
of what history is, whereas older students learn to use the disciplinary tools and methods of history. Two articles
address the final question regarding the role of teaching by combining content-based conversation analysis with variation
theory to analyse students' learning processes when working with source interpretation tasks. It is argued that students’
preunderstandings can be regarded and used as resources in teaching and learning. Finally, seven design principles are
suggested to guide teachers in organising their teaching practice. These include motivating historical research through
source work and activating historical consciousness through sources.
Keywords: history teaching, historical enquiry, primary source analysis, source criticism, source interpretation,
interpretation of historical sources, historical consciousness, intercultural historical learning, learning study,
phenomenography.
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Förkortningar

LS: Learning study

Inledning

Mötet med historiska artefakter väcker historiska frågor. Historiska föremål, texter och bilder kan skapa en känsla av kontakt med, och närhet
till, det förflutna. Ofta ger det upphov till nyfikenhet och en vilja att
förstå det historiska sammanhanget. Den här kraften kan utnyttjas i
historieundervisning. Att lära sig att ställa frågor till, tolka och använda
historiska källor är en viktig aspekt i historiskt kunnande, men källarbete erbjuder också ingångar till elevers vidare historiska lärande. I avhandlingen kommer jag att argumentera för att källarbete kan bidra till
förståelsen av vad kunskap i historia är, och till att utveckla en historisk
referensram, vara ett sätt att etablera historiska begrepp och att övning
i källtolkning är en väg att kvalificera elevers historiemedvetande. Jag
kommer att visa hur detta kan gå till i praktisk historieundervisning i
mellanstadiet och i gymnasieskolan.
Med historiska källor avses i avhandlingen historiska artefakter som
arkeologiska föremål eller texter och bilder, som används för att synliggöra historiska fenomen eller för att besvara historiska frågor. Artefakter som ofta används som historiska källor i skolan är mynt, smycken,
verktyg, brev, kartor, målningar, fotografier, dagböcker, förteckningar
samt nyhetsartiklar och andra textdokument. I skolundervisningen finns
sällan tillgång till autentiska källor, så i praktiken arbetar de flesta med
kopior i form av avbildningar eller replikor av original.
Förmågan att arbeta med historiska källor är sammansatt och avhandlingen undersöker en central aspekt av detta kunnande, nämligen
historisk källtolkning. Forskningsfrågorna undersöker vad kunnandet
att tolka källor innebär och hur undervisning kan möjliggöra lärandet.
Med historisk källtolkning avses förmågan att förstå källors innebörd i
relation till historiska sammanhang och frågor som formuleras och behandlas i historieundervisning. Källtolkning tangerar klassisk källkritik,
men betonar framförallt vad som går att säga med hjälp av källor, till
skillnad från källkritik som ofta snarare fokuserar på vad som inte går
att säga utifrån källor. Vad historiska källor kan berätta något om beror
på de historiska frågor som ställs – samma källa kan ge olika svar på
olika frågor. Fokus på källtolkning ska inte uppfattas som att jag anser
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att källkritik är oviktig, utan som en ambition att belysa ett centralt, men
otillräckligt utforskat, kunnande i historia. Källtolkning ligger också
nära förmågan att värdera källors relevans i relation till frågor som
ställs. Avhandlingen undersöker dock inte explicit källkritik eller värderandet av källor, och inte heller sökandet efter källor.
Den här forskningen är empiriskt grundad och tar sin utgångspunkt i
två intervenerande designstudier som genomfördes i gymnasieskolan
2012-2013 och på mellanstadiet 2017-2018. Forskningen genomfördes
med learning study (LS) som forskningsansats, där avsikten var att öva
elevers förmåga att tolka historiska källor. På gymnasiet kretsade
undervisningen kring Sveriges demokratisering i början på 1900-talet
och källmaterialen utgjordes företrädesvis av skriftliga källor. Undervisningen på mellanstadiet kretsade kring vikingatidens handelskontakter mellan skandinaver och araber och källorna utgjordes av arkeologiska föremål. Avsikten är att beskriva och diskutera elevers historiska
lärande och kunnande i relation till, och genom, historiska källor men
också att beskriva och diskutera såväl möjliggörande som hindrande
aspekter i historieundervisning i arbete med källor.
Avhandlingen är en sammanläggning av fyra vetenskapliga artiklar
(en av dessa utgörs av ett referentgranskat bokkapitel men refereras till
som artikel) samt en sammanhållande kappa i vilken resultaten sammanfattas, diskuteras, och sätts in i ett forskningssammanhang i relation
till avhandlingens forskningsfrågor. Artiklarna redovisar resultat från
de båda studierna. Två artiklar rapporterar från gymnasiestudien och
har tidigare använts i min licentiatuppsats (Johansson, 2014). Kappan
är strukturerad enligt följande. Forskningsproblemet tydliggörs i en
problembakgrund och därefter etableras avhandlingens syfte samt
forskningsfrågorna. Relevant forskning inom det historiedidaktiska fältet redovisas därpå och sedan beskrivs teoretiska utgångspunkter. Metodologiska val presenteras och diskuteras, inklusive forskningsetiska
överväganden. Undervisningsdesignen i de båda studierna skissas i viss
detalj. Artiklarnas resultat sammanfattas och diskuteras i relation till
undervisningen och historiedidaktisk forskning. Avhandlingen avslutas
med en sammanfattning och slutdiskussion i relation till syfte och forskningsfrågor.
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Problembakgrund

Avhandlingens forskningsproblem framträder genom att låta sig belysas från tre perspektiv: historievetenskapen, historiedidaktiken och
historieundervisningen. Detta är arenor som på olika sätt bestämmer
vad kunnandet att tolka historiska källor innebär i skolan och hur undervisningspraktiken utformas. Forskningsproblemet synliggörs i relation
till vissa spänningar inom historievetenskapen och historiedidaktiken,
men också mellan dessa kunskapsfält och forskningsområden, och i relation till den praktiska historieundervisningen. Nedan beskrivs dessa
spänningar för att ringa in problemområdet.

Historievetenskap mellan objektivitet och
tolkning
Det finns olika föreställningar om vad historiker gör. En vanlig, men
förenklad, föreställning är att historiker letar upp lämpliga källor, pusslar ihop dem till en kronologisk historia som beskriver vad som en gång
faktiskt hände. Föreställningen svarar mot en idealbild av historia som
stringent vetenskaplig disciplin med rigorösa metoder för kritisk källgranskning i syfte att formulera objektiva beskrivningar av det förflutna
(Macintyre & Clark, 2004). En motbild är historia som humanistiskt
ämne, en litterär form i ständig förändring, närliggande litteraturvetenskapen eller filosofin, som genom tolkning studerar komplexiteten i
människors förehavanden och motiv genom tiderna (Curthoys &
Docker, 2006). Denna historieämnets dubbelnatur och spänningen mellan objektivistiska och konstruktivistiska kunskapsanspråk kan spåras
genom disciplinens historia och gör sig även påmind i historieundervisningen. Historievetenskapen rymmer naturligt spänningar mellan objektivistiska och konstruktivistiska kunskapsanspråk, mellan absoluta
och funktionalistiska källtolkningar och mellan genealogiska och kronologiska perspektiv. Dessa spänningar står inte med nödvändighet i
konflikt med varandra, men historiker måste förhålla sig till, och hitta
sätt att hantera, dem. Konfliktytorna framträder även i historieundervisningen och behöver hanteras – inte minst i arbetet med historiska källor.
3

Historieskrivningen delades tidigt i två genrer: historia som vetenskap och historia som konst (Torstendahl, 1964, s. 1 ff.). Delningen
speglar dubbelheten i 1800-talet som innebar industrialismens och modernitetens genombrott men som också kännetecknades av romantisk
spekulation och nationalistisk vurm. Århundradet såg historievetenskapens födelse. Historikern Leopold von Ranke blev banbrytande när
han deklarerade att vetenskapens uppgift inte var att sätta sig till doms
över det förflutna, utan att objektivt beskriva vad som hänt – ”wie es
eigentlich gewesen”. von Ranke har kommit att företräda ett värderingsfritt, empiristiskt och objektivistiskt kunskapsideal i historia, medan exempelvis filosofen Friedrich Hegel, samtida med von Ranke, har
kommit att företräda ett konstruktivistiskt kunskapsideal som kombinerade empirism med rationalism genom att betona berättandets tidsbundenhet och beroendet av tolkning och värdering (Brunius 1963, s. 395;
Novick, 1988, s. 28). von Ranke var orienterad mot dåtiden, där historien har det förflutna som mål och historikerns uppgift var att förklara
det som varit, medan Hegel var orienterad mot samtiden, där historien
har nuet som mål och uppgiften var att förstå det som är (Brunius, 1963,
s. 395; Carlshamre, 1985, s. 8). I historievetenskapen har det hela tiden
funnits en spänning mellan strävan efter objektivitet i formulerandet av
historisk kunskap och en diskussion om villkor och begränsningar som
omger tolkningen av olika källor.
Även i Skandinavien gjorde sig spänningen mellan ett objektivistiskt
och konstruktivistiskt kunskapsideal påmind. Historiker tog fasta på
von Rankes källkritik för att stävja det nationalistiska historieberättandet som var typiskt för 1800-talet och tiden kring förra sekelskiftet. I
Sverige blev Lauritz och Curt Weibull förespråkare för den historiekritiska hållningen och framträdande kritiker av den konservativa och nationalistiska historieskrivningen. Lauritz Weibull menade att historiker
som Harald Hjärne och Samuel Clason, som båda var politiker, blandade samman politik och historia, vilket omöjliggjorde objektivitet
(Sundell, 1977, s. 398). Tillsammans med historiker som Erik Lönnroth
lade bröderna Weibull fundamentet till den historievetenskapliga källkritiken. Syftet var att kritiskt granska de nationalromantiska narrativ
som dominerade historieskrivningen och att etablera en historievetenskaplig metodologi i positivistisk anda (Torstendahl, 1964, s. 355 ff.).
Den historievetenskapliga källkritiken och metoderna har sedan
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kontinuerligt förändrats, förnyats och debatterats bland historiker (Jarrick, 2005, s. 225).1
En aspekt av spänningen mellan objektivism och konstruktivism som
måste hanteras i relation till historiska källor är en absolut och en funktionell förståelse av källbegreppet (ex. Jarrick & Söderberg, 2003; Nilsson, 1973). Med det absoluta källbegreppet antas källan kunna utgöra
en direkt koppling mellan det förflutna och vår tid. Med hjälp av källkritikens kriterier kan källans tillförlitlighet bestämmas, och därmed
ges tillgång till olika grader av objektiv kunskap om det förflutna. Med
det funktionella källbegreppet bestäms källors värde av de historiska
frågor som ställs. Källor får då sin funktion i det sammanhang de används när historisk kunskap konstrueras. Ingen källa är bra eller dålig i
sig, utan källans värde avgörs av frågan, den källkritiska granskningen,
tolkningen och värderingen av källan. Styrdokumenten för historieämnet rymmer en viss spänning mellan ett absolut och ett funktionellt källbegrepp, men domineras, liksom historievetenskapen, ändå av en funktionell källförståelse (jfr. Rosenlund, 2015). Historiker brukar problematisera en källas funktion genom att göra en distinktion mellan dess
kvarleveaspekt och dess beskrivande, eller berättande, aspekt. Peder
Svarts krönika om Gustav Vasas liv och äventyr måste huvudsakligen
hanteras källkritiskt som en beskrivande eller berättande källa som ger
uttryck för särskilda syften och intressen, men den är också en kvarleva
från kungamaktens propagandaverksamhet (Jarrick & Söderberg, 2003,
s. 138 ff.).
Skillnaden i von Rankes och Hegels syn på historia speglar också två
idealtypiska grundperspektiv i historia – ett traditionellt kronologiskt
perspektiv och ett genealogiskt perspektiv (jfr. Karlsson 2014, s. 48,
2019, s. 294). I det kronologiska perspektivet placeras frågan i det förflutna och besvaras framåt, medan frågan i det genealogiska perspektivet placeras i samtiden och besvaras genom att blicka bakåt. Den populära bilden är att historikern jobbar kronologiskt – placerar frågan i det
förflutna och återskapar historien framåt (jfr. Karlsson, 2014, s. 48).
Källtolkningen får då funktionen som belägg när historikern formulerar
en historisk slutsats, argumenterar för den och belägger den i källorna.
Tolkningen är då orienterad mot det historiska svaret och kritikens
funktion blir att granska trovärdigheten i svaret genom att synliggöra
vad som går, och inte går, att säga. Bilden av historievetenskapen som
1

För en översikt av diskussionen om källkritikens roll i historievetenskapen rekommenderas
Nilsson, Torstendahl, Jarrick eller Ågren i Historisk tidskrift 2005:2, ett temanummer om källkritik.
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en kronologisk process återskapas ofta i historieundervisningen, men
svarar då mot en efterhandskonstruktion av historikers praktiska arbete.
I praktiken är källtolkningsarbetet ofta en del av både problem- och
frågeformulerandet, och arbetet tar ofta sin början i en genealogisk process där frågor identifieras, formuleras och förankras i relation till aktuell forskning och med hjälp av olika källor (Carr, 1961, s. 22 ff.;
Florén, Ågren & Erlandsson, 2018, s. 33 ff.; Tosh, 2011, s. 132 ff.). De
historiska svaren är därmed aldrig på förhand givna, och kanske inte
heller de historiska frågorna. Historikers lärprocess är ofta osynliggjord
när slutresultatet av forskningen presenteras som ett historiskt svar på
en fråga som i efterhand framstår som fördefinierad (Barton, 2005).
Denna dimension av källtolkningen är relevant för dess funktion i lärandet av historia, där det genealogiska perspektivet blir en central utgångspunkt. Det genealogiska perspektivet kan synliggöra elevers erfarande av historia och även livsvärldens funktion i mötet med historiska
källor.
Historievetenskapens och historieämnets syften skiljer sig radikalt.
Historievetenskapen formulerar ny historisk kunskap medan historieundervisningen möjliggör historiskt lärande och utvecklandet av historiskt kunnande. Både i historievetenskapen och i historieundervisningen måste historiker, lärare och elever förhålla sig till dynamiken
mellan de objektivistiska och konstruktivistiska kunskapsidealen, mellan det absoluta och det funktionella källbegreppet och mellan de kronologiska och genealogiska grundperspektiven. Problemet är att den
mer komplexa bilden av spänningar i historievetenskapen inte alltid
synliggörs och bearbetas i historieundervisningen. Det finns en risk att
historieämnet förmedlar en förenklad bild av historievetenskapen som
drar åt en objektivistisk kunskapssyn, ett absolut källbegrepp och ett
ensidigt kronologiskt perspektiv i arbetet med historiska källor. Jag
kommer i avhandlingen att argumentera för att tolkningsarbete av historiska källor kan bidra till att synliggöra och hantera historievetenskapens komplexitet och spänningar.

Historiedidaktik mellan disciplin och livsvärld
Under inflytande av filosofen Paul Hirsts idéer om kunskapstraditioner
och kunskapsformer, men också Piagets utvecklingspsykologiska teorier, intresserade sig den historiedidaktiska forskningen tidigt för historikers praktiker och kunnanden. Därmed blev arbetet med historiska
källor viktigt (Shemilt, 1983, s. 2 ff.). I USA drevs utvecklingen bland
annat via Amherst History Project som förespråkade att elever bör öva
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källkritik genom arbete med öppna historiska frågor och motsägelsefulla källor (Reisman & McGrew, 2018, s. 533 ff.). I Storbritannien initierades 1973 School’s Council History Project 13-16 som var en omfattande utvärderingsstudie av elevers historiska tänkande. Studien föreslog att elever ska lära sig att använda begreppsliga verktyg för att
skilja på det förflutna och historiska berättelser. Elever ska också utveckla förmågan att hantera historiska belägg (Shemilt, 1983). De här
initiativen gav upphov till det jag väljer att tala om som den empiriskkognitivistiska riktningen inom historiedidaktiken. Riktningen refereras ibland till som historiskt-tänkandetraditionen eller den angloamerikanska traditionen, eftersom den fått starka fästen i den engelskspråkiga
världen.
Företrädare för riktningen betonar vikten att öva elevers disciplinära
förmågor för att utveckla det historiska tänkandet. En central förmåga
är att kunna använda historiska belägg och källkritisk reflektion i en
ambition att efterlikna den historievetenskapliga praktiken. Elever övas
i att utifrån historiska undersökningsfrågor använda historiska källor för
att dra slutsatser och belägga dem med hänvisningar till källor. Inom
ramarna för riktningen har omfattande empirisk forskning bedrivits vilket givit upphov till en mångfald konkreta undervisningsråd i form av
begrepp, modeller, progressionsnivåer och undervisningsdesigner.
Ett viktigt forskningsbidrag är kunskaper om svårigheter elever har
när de använder och tolkar källor. Historiedidaktikern Sam Wineburg
(1991) jämförde historikers och studenters tänkande runt historiska källor och visade hur studenter läste källor som historisk information utan
kritisk reflektion, medan historiker fokuserade undertexter i källor i relation till de frågor som ställdes. Studenterna ägnade sig åt att intuitivt
formulera normativa omdömen i relation till källorna, medan historikerna intog ett lärande förhållningssätt där de ställde frågor och formulerade vad de inte visste, men behövde veta, för att förstå källan (Wineburg, 2007, s. 11; Wineburg, 2018, s. 88). Detta tänkande är disciplinärt,
det vill säga förnuftsbaserat, kritiskt och vetenskapligt, och måste övas
systematiskt. Wineburg refererade därför till historiskt tänkande som
onaturligt. Andra forskare har visat hur elever tenderar att göra anakronistiska (placera historiska fenomen i fel tid) och presentistiska (moralisera över det förflutna) misstag när de använder sig själva och sin samtid som utgångspunkt i tolkningsarbetet (Ashby, Lee & Shemilt, 2005).
Forskningsframgångarna för den empirisk-kognitivistiska historiedidaktiken är många men den historievetenskapliga ansatsen har mötts
av kritik. Historiedidaktikern Keith Barton (2009) varnar för att historia
riskerar att bli meningslöst för elever när enbart disciplinära förmågor
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övas. Det kronologiska och disciplinära perspektivet minskar elevers
motivation att lära sig historia då det inte är förankrat i deras samtid och
inte tycks ha med deras samhälle att göra. Historiedidaktikern Christine
Counsell (2000) har på ett skämtsamt, men talande, sätt beskrivit undervisningssituationer där arbetet med historiska källor blir instrumentellt
och frikopplat från historiska sammanhang som ”Death by sources A to
F”.
Frågan om hur elevers subjektivitet och livserfarenheter ska hanteras
har delvis blivit hängande i luften i den empirisk-kognitivistiska riktningen. Historiedidaktikerna Abby Reisman och Sam Wineburg (2012)
reflekterar över att fokus lagts på att utveckla kognitiva förmågor och
ämnesteoretiska begrepp, men att man inte lyckats förankra en medvetenhet hos elever om att de är tolkande subjekt och att det får konsekvenser för slutsatserna de drar. Elever är helt enkelt omedvetna om sin
historiska subjektivitet. Samtidigt har insikten om att elevers förkunskaper och föreställningar är avgörande för vilket historiskt lärande som
möjliggörs blivit alltmer etablerad (Ashby, Lee & Shemilt, 2005, s. 79).
Historiedidaktiker är överens om att lärare måste ta hänsyn till det elever inte vet och kan, men också det de tror att de vet och kan. Frågan är
dock hur lärare ska hantera detta i undervisningen. Det är i relation till
den här dimensionen av historisk källtolkning som förståelsen av historiemedvetande, den mentala process genom vilken människor orienterar sig i tiden, blir betydelsefull.
Skandinavisk historiedidaktik har varit under inflytande från kontinentaleuropeisk historiefilosofi som kretsar runt förståelsen av historiemedvetande, vad historisk mening är, hur den konstrueras samt hur
historiemedvetande kan kvalificeras (Karlsson, 2014, s. 57 ff.). Här tillskrivs historievetenskapliga metoder och källtolkning en viktig funktion i historiskt meningsskapande och därmed i att kvalificera elevers
historiemedvetande. Den historiefilosofiska historiedidaktiken uppvisar en bredd av teoretiska operationaliseringar av, och modeller för,
historiemedvetande, men tycks sakna en robust empirisk grund. Riktningen erbjuder därmed ännu inte särskilt konkreta råd till lärare om
historiskt källarbete. Utgångspunkten är att alla elever har ett historiemedvetande och att de använder egna erfarenheter och berättandet för
att orientera sig i tillvaron. Om frågan om elever som tolkande subjekt
manifesterar sig efter att lärandet antas ha skett i den empirisk-kognitivistiska riktningen, är den snarast en utgångspunkt i historiemedvetanderiktningen.
Frågor om hur livspraxis och disciplinär praxis ska förenas i historieundervisning – hur historiemedvetande kan kvalificeras genom att
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utveckla historiedisciplinära förmågor – är till stor del fortfarande obesvarade. Det finns med andra ord vissa spänningar mellan de båda
forskningsriktningarna i hur man ser på historiskt lärande, även om det
senaste decenniet har inneburit närmanden mellan olika företrädare i en
ambition att utveckla och berika historiedidaktik och historieundervisning (ex. Körber, 2016; Lee, 2004; Seixas, 2006; Seixas, 2016). Jag
kommer att argumentera utifrån båda forskningsriktningarna för att elevers livsvärld kan bli en resurs när de lär sig att tolka historiska källor
och att elevers historiemedvetande därigenom kan kvalificeras i historiskt källarbete.

Historieundervisning mellan förmedling och
konstruktion
Den tyske didaktikern Wolfgang Klafki (1963, 1964) uppfattade undervisning som ett möte mellan undervisningsinnehåll och elev och identifierade två huvudsakliga undervisningsteorier som antingen tog sin utgångspunkt i undervisningsinnehållet eller i eleven. Utifrån Klafkis typologi har historiedidaktikern Svend Sødring Jensen (1978) i sin tur
formulerat två historieundervisningsteorier – en materialbaserad och en
elevbaserad. De här två perspektiven på undervisning speglar en spänning som är närbesläktad med de i historievetenskapen och historiedidaktiken, men här kretsar spänningen runt dynamiken mellan en förmedlande och en konstruerande undervisning. Detta är en spänning som
naturligt återfunnits i läroplaner och styrdokument och i den praktiska
historieundervisningen.
Sødring Jensen (1978) delar den materialbaserade undervisningsteorin i en klassisk och en objektivistisk riktning som båda i grunden är
kunskapsförmedlande. Den klassiska undervisningen syftar till nationell fostran och betonar kontinuitet samt legitimerar denna. Den objektivistiska riktningen betonar saklighet och värderingsfrihet och strävar
efter vetenskaplighet men är också auktoritär. Om den klassiska undervisningen är berättande är den objektivistiska beskrivande i sin förmedling. Den elevbaserade historieundervisningsteorin delas i en funktionell riktning där innehållskriteriet är psykologiskt med betoning på
kritisk förmåga och källkritik, och en metodisk riktning där kriteriet är
pragmatiskt. Den funktionella riktningen betonar inlevelse, förståelse
och reflektion medan den metodiska riktningen är mer undersökande
och förklarande (Sødring Jensen, 1978).
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Historieämnet har i Sverige successivt förändrats från att under första
halvan av 1900-talet haft en klassiskt förmedlande inriktning till att under efterkrigstiden få en mer objektivistiskt förmedlande prägel. Från
och med 1970-talet relativiserades historieämnets objektivistiska karaktär och ämnet blev efterhand alltmer funktionalistiskt och metodiskt färgat, det vill säga elevers förmåga att konstruera historisk kunskap ställdes efterhand alltmer i centrum (Englund, 2005; Rosenlund, 2015). Idag
är en konstruktivistisk grundsyn, där tolkning och perspektiv betonas,
etablerad i läroplanerna för historia i såväl grundskolan som gymnasieskolan, även om de också innehåller förmedlande inslag, bland annat
genom det centrala innehållet. En potentiell spänning mellan förmedlande och konstruktivistiska perspektiv kvarstår med andra ord i styrdokumenten.
Den spänning som beskrevs inom historiedidaktiken återfinns i någon mening i styrdokumenten i och med att de kan läsas både mot den
historiefilosofiska riktningen, varifrån det övergripande syftet om att
utveckla elevers historiemedvetande hämtats, och den empirisk-kognitivistiska riktningen, varifrån flera disciplinära begrepp och tankeverktygen hämtats (Skolverket, 2019c). Vissa historiedidaktiker (ex. Rosenlund, 2015) varnar för att spänningen kan ge upphov till problem i historieundervisningen, bland annat i arbete med källor, men samtidigt är det
den här dynamiken som förväntas kvalificera elevers historiemedvetande genom att förmedla en historisk referensram och genom att öva
historisk metod. Läroplanens ambitioner kanske kan sägas svara mot
Sødring Jensens (1978) kategoriala historieundervisningsteori som
rymmer spänningarna i ett slags syntes av de material- och elevbaserade
teorierna. Den kategoriala undervisningen rymmer berättande och beskrivning, men också undersökning, förklaring, förståelse och reflektion. I en sådan undervisning är de inbyggda spänningarna en förutsättning för historiskt lärande.
Elevers arbete med historiska källor ska vara ett centralt inslag i
historieundervisning men vad det innebär att tolka historiska källor och
göra källkritiska granskningar är en legitim fråga. Det finns en dissonans mellan förväntningarna i styrdokumenten och undervisningspraktiken. Historiedidaktisk forskning visar att källkritiska övningar, framförallt i gymnasieskolan, utförts som instrumentella analyser av korta
källtexter där läraren eller läroboken ställt frågorna och eleverna förväntats hitta rätt svar (jfr. Rosenlund, 2015). Källövningar har varit
sammanhangslösa och elever har haft svårt att se det meningsfulla i aktiviteten (jfr. Counsell, 2000). Historiedidaktisk forskning har visat att
många elever tror att kunskap i historia innebär att kunna återge
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historiska fakta i rätt sammanhang och att historievetenskapens uppgift
är att fastställa objektiva fakta. Få elever förstår historia som en tolkande och argumenterande vetenskap och att historiska berättelser beror på vem som konstruerar dem (Ashby, Lee & Shemilt, 2005).
Spänningen kan också förstärkas av historieläroböckers berättelser
som vanligen inte framställs som tolkningar utan som objektiva rekonstruktioner av vad som hänt (Rosenlund, 2015). Många källkritiska övningar i historieläroböcker bygger på att bedöma tillförlitligheten i tolkningen av en historisk händelse utifrån en given källa i relation till något, eller några, av de källkritiska kriterierna äkthet, närhet, beroende
och tendens. Forskning har visat att elever använder källkritik på ett
oreflekterat och mekaniskt sätt utan koppling till de frågor som ställs.
Elever kan i ena stunden avfärda en källa på källkritiska grunder men
sedan välja att använda den för att lösa en uppgift (Rosenlund 2015, s.
53).
Granskningar visar att historieundervisning mestadels ägnas åt historiskt innehåll medan metoder och förmågor som temporal orientering
får litet utrymme (Jarhall, 2012; Rosenlund, 2016; Zanazanian & Moisan, 2012). När historiskt källarbete förekommer handlar det framförallt
om färdighetsträning i källkritik och mindre om förståelsen av källors
och tolkningars funktion i att formulera historisk kunskap (Rosenlund,
2016; Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen (2015) har konstaterat att historieundervisning ofta förmedlar ett samhällsvetenskapligt
källbegrepp när historiska källor hanteras på samma sätt som andra
samtida informationskällor (jfr. Estenberg, 2016; Jarhall, 2012). Det
historievetenskapliga källbegreppet skiljer sig genom att utgå från historiska frågor som avgör hur källmaterial kan användas. Problematiken förstärks av att kritiskt tänkande i hög grad är ämnesspecifikt och
därför måste övas i varje ämne (Nygren, Haglund, Samuelsson, Geijerstam & Prytz, 2019). Många elever får aldrig ens arbeta med historiska
källor i undervisningen. När historiska källor förekommer används de
framförallt för att väcka intresse eller illustrera händelser (Skolinspektionen, 2015, s. 16-17).
Kanske har historiskt källarbete ”skolifierats” för att passa i undervisningen. Historiedidaktikern Bernard Eric Jensen (1990, s. 132 ff.)
föreslår att undervisningspraktiker är resultatet av en nedsippring från
akademin till skolan via lärare och läroböcker. För historielärare är det
tacksamt att bygga undervisning runt källkritiska begrepp som appliceras på några källor där svaren är kända. Dessvärre riskerar begreppens
vetenskapliga innebörder och de praktiker som är kopplade till dem att
urvattnas när de anpassas för undervisningen. Resultatet kan bli ett
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ensidigt fokus på att bedöma källors tillförlitlighet, medan mindre
energi läggs på att förstå hur källor tolkas och används för att besvara
historiska frågor och konstruera berättelser (Rosenlund, 2016). I den
här avhandlingen kommer jag att föreslå designprinciper som kan
hjälpa lärare att organisera historieundervisning som kretsar runt källor
och källtolkning som kan bidra till att hantera spänningen mellan ämnets förmedlande och konstruerande aspekter.

Ett komplext forskningsproblem
Den bild som framträder är komplex, men forskningsproblemet finner
sin form i relation till de spänningar inom, och mellan, historievetenskapen, historiedidaktiken och historieundervisningen som beskrivits.
Det finns en dissonans mellan historievetenskapen och historieundervisningen där spänningen mellan objektivitet och tolkning inte synliggörs och problematiseras och där historikers källpraktik reducerats till
kunskapsprodukt snarare än lärandeprocess. Därmed har viktiga
aspekter av källtolkningen osynliggjorts. Det finns spänningar mellan
två historiedidaktiska riktningar där källarbete och källtolkning samt
synen på eleven som tolkande subjekt hanteras olika. Det finns ett glapp
mellan den praktiska historieundervisningens ibland instrumentella,
och delvis samhällsvetenskapliga, hantering av källorna och de förväntningar styrdokument ger uttryck för vad gäller elevers förståelse av vad
historisk kunskap är. Det finns också en inbyggd spänning mellan förmedlande och konstruerande aspekter av styrdokument och undervisning som behöver lyftas och hanteras i praktiken.
Sammanfattningsvis utgörs forskningsproblemet av de beskrivna
spänningarna inom och mellan historievetenskapen, historiedidaktiken
och historieundervisningen och frågan om vad de innebär för lärande
och undervisning av historisk källtolkning. Jag kommer därför att undersöka hur en historisk undersökningspraktik med fokus på källtolkning kan fånga viktiga aspekter av historikers disciplinära praktik och
samtidigt svara mot styrdokumentens förväntningar vad gäller elevers
förståelse av kunskap i historia. En sådan praxisgrund bör kunna möjliggöra ett närmande mellan de historiedidaktiska riktningarna genom
att låta elevers erfarenheter bli utgångspunkter för kvalificeringen av
historiskt tänkande.
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Syfte och frågeställningar

Problembakgrunden visar på behovet att bättre förstå lärande av historisk källtolkning och att vidareutveckla och vetenskapligt pröva historieundervisning för att ge lärare redskap att förhålla sig till, och hantera,
spänningar som följer av att källarbete i skolan bestäms i dynamiken
mellan historievetenskap, historiedidaktik och praktisk historieundervisning. Forskningens syfte är att undersöka vad lärande av historisk
källtolkning kan innebära och hur en undervisningspraktik som möjliggör ett sådant lärande kan se ut. Forskningen har genomförts på mellanstadiet och i gymnasieskolan genom att utforska, beskriva och diskutera
elevers lärande av historisk källtolkning, som i avhandlingen betraktas
som en aspekt av att lära sig resonera historiskt. Det är alltså kunnandet
att tolka historiska källor som är avhandlingens huvudsakliga forskningsobjekt. Med källtolkning avses i avhandlingen förmågan att förstå
historiska källors innebörd i relation till historiska frågor och sammanhang som formuleras och behandlas i historieundervisning. Med historiska källor avses olika typer av historiska artefakter som arkeologiska
föremål eller historiska texter och bilder som kan användas som källor
för att belysa historiska sammanhang och besvara historiska frågor.
Avhandlingen har dels en undervisningsutvecklande och dels en teoriutvecklande ambition. Den undervisningsutvecklande ambitionen är
att formulera kunskap som kan bidra till att utveckla historieundervisning där historiska källmaterial används. Detta innefattar att formulera
och testa principer för att designa historieundervisning som möjliggör
lärande av källtolkning och som ger redskap att hantera de beskrivna
spänningarna, men också att bidra med förståelse av elevers lärande av
historisk källtolkning och elevers vidare historiska lärande genom källarbete. Den teoriutvecklande ambitionen är att på empirisk grund bidra
till teoretiseringen av historisk källtolkning samt tillföra teoretiska perspektiv på det historiedidaktiska begreppet historiskt resonerande.
Att arbeta med och tolka historiska källor är en grundpremiss i historia och detta historiska resonerande behöver sin teoretisering, dels i
fråga om att beskriva kunnandet, dels i fråga om att förstå lärandeprocesserna. Kunnandet att resonera historiskt har beskrivits teoretiskt av
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bland andra Carla van Boxtel och Jannet van Drie (2018), som har visat
att begreppet har historiedidaktisk potential. Jag tror dock att deras, och
liknande beskrivningar, av kunnandet är alltför statiska och att modellerna kan bidra till att källarbete riskerar att få en instrumentell funktion framförallt som belägg i historiska undersökningar. Det behövs därför en teoretisk utveckling av historiskt resonerande som synliggör dynamiken mellan olika resonerandeaktiviteter, samt källarbetets funktion
i historiskt lärande. Avhandlingens undersökning möjliggör en problematisering av historiskt resonerande och ger ytterliga teoretiska perspektiv på begreppet samt synliggör relationer mellan olika resonerandeaktiviteter som att använda källor, kontextualisera och ställa historiska frågor (se Figur 1). Begreppet historiemedvetande (Rüsen, 2004,
2004a) har en heuristisk funktion i analysen och hjälper oss att förstå
dynamiken i historiskt resonerande och kan bidra till att förklara källors
funktion i historiskt lärande, bland annat genom att synliggöra livsvärldens betydelse i källtolkningsarbete.
Avhandlingen har en intervenerande och praktikutvecklande ansats
med avsikten att belysa forskningsobjektet genom dess iscensättning i
historieundervisning. Forskningsfrågorna undersöker innebörden av att
kunna tolka historiska källor och vilka svårigheterna är när elever ska
lära sig detta. Frågorna jämför kunnandet från mellanstadiet till gymnasieskolan och undersöker hur historieundervisning kan möjliggöra lärande av historisk källtolkning. De övergripande forskningsfrågorna är
formulerade på följande sätt:
(i)

Vad kan mellanstadie- och gymnasieelever när de kan resonera historiskt i historiskt källtolkningsarbete?

(ii)

Vad är kritiska aspekter när mellanstadie- och gymnasieelever lär sig resonera historiskt i arbete med historisk källtolkning?

(iii)

Vilka likheter och skillnader finns mellan mellanstadie- och
gymnasieelevers lärande av historiskt resonerande i historiskt källtolkningsarbete?

(iv)

Hur kan historieundervisning möjliggöra lärande av historiskt resonerande i arbete med historisk källtolkning?
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Den första och andra forskningsfrågan avhandlas företrädesvis i den
första och tredje artikeln som undersöker empiriska innebörder i elevers
kunnande att tolka källor, men också frågan om vad som är svårt när de
ska lära sig detta. Den första frågan innebär att beskriva kvalitativa innebörder av historisk källtolkning, vilket innefattar att undersöka vad
ett otillräckligt respektive kvalificerat kunnande är. Frågan kastar ljus
över var lärandet börjar och vad som är rimligt att förvänta sig av respektive elevgrupp i termer av källtolkningskunnande. Avsikten är inte
att formulera ett definitivt och generellt svar på frågan om vad kunnandet innebär, utan att erbjuda empiriska innebörder i relation till de elevgrupper som ingått i forskningen.
Den andra frågan ska förstås i relation till variationsteori där kritiska
aspekter syftar på det som elever behöver kunna, men som är särskilt
svårt att lära sig urskilja av lärandeobjekt, för att lära sig det som förväntas. Att identifiera kritiska aspekter är intressant eftersom de utgör
nycklar till elevers lärande genom att undervisning som synliggör kritiska aspekter kan designas.
Den tredje frågan besvaras genom att jämföra resultaten från avhandlingens första och tredje artikel med fokus på elevers källtolkningskunnande. Frågan innebär att jämföra hur olika aspekter och kvaliteter i
kunnandet utvecklas från mellanstadiet till gymnasieskolan. Jämförelsen kan synliggöra var arbete med källtolkning tar sin början och vad
som är rimligt att uppnå mot slutet av skolgången, samt om elever har
liknande eller olika svårigheter i skolstadierna.
Den fjärde frågan utgår från avhandlingens andra och fjärde artikel
och undersöker hur historieundervisning kan skapa förutsättningar för
lärande av historisk källtolkning. I frågan ligger ambitionen att diskutera inslag i undervisning som kan verka hindrande för att utveckla kunnandet. Den fjärde frågan är den som metodologiskt sett är mest komplex att besvara och ska framförallt ses som hypotesgenererande. Ur ett
undervisningsutvecklande perspektiv är den likafullt avhandlingens
viktigaste fråga.
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Forskning om lärande och undervisning av
historisk källtolkning

Historiedidaktik handlar om konstruktion, förmedling, konsumtion och
meningsskapande av historia på en rad olika arenor som skolan, forskningen eller vardagslivet. En av den svenska historiedidaktikens föregångsgestalter, Christer Karlegärd, uttryckte på den första nordiska
historiedidaktiska konferensen 1982 att historiedidaktik är ”vetenskapliga studier av människors möte med historien” (Karlegärd, 1983).
Historiedidaktiken befattar sig med vilken historia som kommuniceras,
i vilka sammanhang, på vilka sätt, av vem, samt för eller till vem. Till
detta ska läggas att historiedidaktiken ägnar sig åt frågor om hur historia
uppkommer och konstrueras, samt vilken funktion historia har för människor i olika sammanhang. Avsikten är inte att här ge en allmän överblick över det historiedidaktiska forskningsfältet eller dess framväxt,
utan att identifiera, presentera och diskutera samtida historiedidaktisk
forskning som är relevant för de forskningsfrågor som formulerats. För
den som vill skaffa sig en överblick av skandinavisk historiedidaktik de
senaste decennierna rekommenderas de böcker som Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander varit redaktörer för, Historien är nu (Karlsson &
Zander, 2004) eller Historien är närvarande (Karlsson & Zander,
2014). Ytterligare ett alternativ är Bengt Schüllerqvists (2005) Svensk
historiedidaktisk forskning som erbjuder en historisk översikt över det
svenska fältets framväxt. Historiedidaktik i praktiken. För lärare 4-6
(Stolare & Wendell, 2018) sammanfattar och tillgängliggör historiedidaktisk forskning specifikt för lärare på mellanstadiet. Som internationell översikt över samtida historiedidaktisk forskning rekommenderas
The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning
(Metzger & McArthur Harris, 2018).
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Två historiedidaktiska perspektiv på
källtolkning
Skolämnet historia genomgick från slutet av 1960-talet och under 1970talet en legitimitetskris i såväl Sverige, övriga Nordeuropa som Nordamerika. Krisen medförde bland annat en uppgörelse med ett fakta- och
nationsorienterat historieämne som av vissa inte längre ansågs svara
mot samhällets krav på medborgarskap och utbildning. Svaret på ämnets kris blev en nyorientering i relation till ämnets syfte, innehåll och
metoder. Historikern Klas-Göran Karlsson (2014, s. 19) menar att historieämnet sedan dess rört sig från att ha varit inriktat på att befästa ”rena”
kunskaper och analytisk-kritiska färdigheter till att blanda traditionellt
vetenskapliga komponenter med subjektiva, moraliska och politiska inslag. Nyorienteringen i Europa och Nordamerika på 1960- och 1970talet lade grunden för det som idag, med vissa reservationer, kan identifieras som två historiedidaktiska idé- och forskningsriktningar2. Dels
en företrädesvis kontinentaleuropeisk och skandinavisk riktning som är
historiefilosofiskt grundad i hermeneutikens och fenomenologins
idémylla med ambitionen att formulera ett paradigm runt frågor om hur
historisk mening uppstår, utvecklas och kvalificeras. Dels en empiriskkognitivistisk, företrädesvis angloamerikansk, riktning som tagit sin utgångspunkt i utvecklingspsykologins landvinningar och som betonar de
ämnesdisciplinära begreppen och förmågorna (jfr. Clark & Grever,
2018; Karlsson, 2014; Lévesque & Clark, 2018). Det ska betonas att
såväl den historiefilosofiska som den empirisk-kognitivistiska riktningen innehåller en variation av ståndpunkter och forskningsansatser,
så de ska varken uppfattas som väldefinierade eller homogena. Riktningarna begränsas inte heller av geografiska hemvister även om den
historiefilosofiska riktningen har framträdande företrädare i Tyskland,
Danmark och Sverige, medan den empirisk-kognitivistiska riktningens
företrädare framförallt finns i Storbritannien, USA och Kanada.
Jag bedömer att det finns tillräckliga likheter för att tala om riktningarna som två, var för sig, sammanhörande idétraditioner. Att det rör sig
om två urskiljbara riktningar märks inte minst i sammanhang där olika
företrädare tolkar och kommenterar varandra (jfr. Körber & MeyerHamme, 2015; Seixas, 2016, 2017). Om man använder trädmetaforen
2

Jag väljer att hänvisa till riktningarna som den historiefilosofiska och den empirisk-kognitivistiska forskningsriktningen, men det är inga allmänt etablerade beteckningar. Tidigare uttryck
för riktningarna är exempelvis den tysk-danska historiemedvetandetraditionen och den angloamerikanska historiskt-tänkandetraditionen.
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kanske man kan säga att traditionerna var för sig har samma rötter. Den
historiefilosofiska traditionen har rötterna i en kontinentalfilosofisk och
kulturhistorisk tradition och kanske kan sägas företräda ett bildningsperspektiv på historieämnet (Körber, 2016, s. 3 ff.). Den empirisk-kognitivistiska historiedidaktiken har sina rötter i utvecklingspsykologin
men har förgrenat sig ymnigare och har blivit mer varierad än den historiefilosofiska riktningen. Riktningen är tydligt empirisk och klassrumsorienterad och kanske snarare kan sägas företräda ett utbildningsperspektiv på historieämnet. Den här riktningen innefattar också socio-kulturella ingångar till historiedidaktiken genom influenser från
samhällskunskapsdidaktiken (t.ex. Barton & Levstik, 2015) och företräder då snarast ett medborgarperspektiv på historieämnet. Min bedömning är dock att den socio-kulturella grenen delar riktningens utvecklingspsykologiska rötter. Syftet med att synliggöra dessa historiedidaktiska riktningar, är att kunna belysa historiskt resonerande i källtolkningsarbete utifrån båda perspektiven, vilket hjälper oss att identifiera och förstå forskningsproblemet. De båda historiedidaktiska perspektiven synliggör delvis olika aspekter av historisk källtolkning och
historiskt lärande. Den historiefilosofiska forskningen hjälper oss att se
och förstå komplexiteten i historiskt meningsskapande och källtolkningens funktion i dessa meningsprocesser, medan den empirisk-kognitivistiska forskningen hjälper oss att förstå hur historiskt lärande i relation till källtolkning går till, vad som är svårt för elever och hur undervisning kan möjliggöra lärandet.

Den historiefilosofiska forskningen
Den nordiska och svenska historiedidaktiken har sedan början av 1980talet varit under inflytande av den kontinentala historiefilosofiska traditionen som särskilt intresserat sig för hur historiemedvetande är konstituerat och hur det används när vi orienterar oss i tiden (Rüsen, 2004,
2004a, 2012; Seixas, 2006) men också i vår nära omvärld och samhället
(Assmann, 1988; Müller-Karpe, 1982). Konceptet har relevans i kursoch ämnesplanerna i historia eftersom historiemedvetandets kvalificerande för närvarande är det övergripande målet för historieundervisning
i grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2019a, 2019b). Historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann konstaterade i slutet av 1970-talet att
historiemedvetande utgör “sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” (Jeismann,
1979, s. 42). Historiemedvetande utgör med andra ord relationen mellan
minne, erfaranden och förväntningar. Jeismann betraktade begreppet
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som empiriskt grundat och öppet (Körber, 2015, s. 3). Grundantagandet
var att alla människor har ett historiemedvetande i form av en temporal
uppfattnings- och reflektionsförmåga som gör att vi kan orientera oss i
världen och relatera till varandra. Däremot kunde historiemedvetande
variera mellan människor i fråga om typ och grad av utveckling, och
det var också möjligt att utveckla och kvalificera. Historiedidaktikern
Andreas Körber beskriver hur historiedidaktiken i Tyskland genomgick
ett skifte från att vara en disciplin som i grunden betraktade elevernas
historiska lärande i termer av brist på kunskap och i behov av kunskaper
och insikter utifrån, till en disciplin som betraktade eleverna som i grunden kompetenta rustade för att lära historia (Körber, 2015, s. 3-4). En
liknande övergång kan sägas ha skett i Sverige där bland andra KlasGöran Karlsson (1997) intresserade sig för historiemedvetande. Han
beskriver historiemedvetande som bottnande i insikten om att det förflutna format vårt upplevda nu, samt att människan, som individ och
kollektiv, både är och gör historia. Historiemedvetande är därmed
självreflexivt och utgörs av den dubbla förståelsen att människan är
både skapad av historien, men också skapare av historia. Historiemedvetandet är på så sätt en nödvändig del av vårt identitetsskapande (jag
är resultatet av mitt förflutna) och vårt vetande (det jag vet är ett resultat
av mina erfarenheter) samt våra föreställningar om rätt och fel. Historiemedvetande har därmed en individuell och subjektiv dimension, men
också en kollektiv dimension eftersom identitetsskapande kan ske både
på grupp- och samhällsnivå genom det kollektiva minnet.
Begreppet historiemedvetande har problematiserats och operationaliserats på lite olika sätt (Clark & Grever, 2018), men de flesta forskare
är överens om att det ska användas heuristiskt, det vill säga som ett
praktiskt begrepp som hjälper oss förstå vad som är viktiga historiedidaktiska frågor, vad historia är och vad historiskt kunnande och lärande
kan vara (Karlsson, 2014, s. 58). En utmaning ligger i att historiemedvetande är empiriskt och analytiskt svårfångat eftersom det är privat och
endast indirekt tillgängligt genom olika former av handlande. Således
är det nödvändigt att operationalisera historiemedvetande på empiriskt
observerbara sätt. I historiedidaktiska sammanhang sker detta oftast i
termer av kommunikativa uttryck som historiebruk och historiekultur.
Historiemedvetande aktiveras, kommer till uttryck och kan analyseras
som användning av historia i olika historiekulturer, arenor i samhället
där historia kommuniceras, som skolan, populärkulturen, forskning eller media (Karlsson, 2014; Nordgren, 2006; Rüsen, 2012).
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Historiemedvetande och källtolkning

En central teoretiker i den historiefilosofiska riktningen är kulturhistoriken Jörn Rüsen som operationaliserar historiemedvetande och historiskt lärande som narrativ kompetens – förmågan att formulera och uttrycka berättelser som behövs för att ge livet en meningsfull temporal
riktning när tiderna ändras (Rüsen, 2004, s. 110). Rüsen menar att historiskt berättande är en grundkomponent när vi skapar mening av erfarenheter och handlingar i tid och rum, och att berättelserna är konkreta
uttryck för historiemedvetande. Historiemedvetande aktiveras i situationer där vi erfar förändringar i tillvaron som kräver en nyorientering.
Historiemedvetande kännetecknas av kontinuitet och trögrörlighet så
det krävs kriser, trauman eller konflikter för att på allvar rubba historiemedvetandet (Rüsen, 2001, s. 253). Förändringar, kriser och trauman
får mening genom att de sätts in i berättelserna. Berättande, historiemedvetande och identitet är på så sätt intimt sammanbundna och en förutsättning för vår förmåga att orientera oss, och handla, som individer
och samhällsmedborgare. Enligt Rüsen (2004, s. 106) formas historiska
berättelser genom fem sammanlänkade processer eller regulativa faktorer: frågande, erfarande, tolkande, framställande och orienterande.
Rüsen betonar att processerna inte ska förstås som att de nödvändigtvis
bygger upp, eller förutsätter, varandra i en viss sekvens. Det viktiga är
att processerna förbinder livsvärlden, eller livspraxis, med teoretiska
och kognitiva element.
Historiemedvetandets meningsskapande funktion aktiveras av att
(implicita eller explicita) historiska frågor väcks. Frågor kan uppstå i
relation till spår från det förflutna som vi möter och som väcker vår
undran, men oftast i relation till samtida dissonanser eller förändringar,
kriser eller trauman i den historiska kontinuiteten (Rüsen, 2012). Exempel på aktuella frågor är vad som händer med samhällen när många
är på flykt, varför det är svårt att få jobb eller om nazismen är ett allvarligt hot mot demokratin? Historiska frågor har sitt ursprung i livsvärlden eller livspraxis. Mening finns därmed redan när frågandet initieras,
men inte nödvändigtvis som historisk mening. Rüsen menar att frågan
är prenarrativ – frågan som berättelsen är ett svar på finns inte ännu
(Rüsen, 2004, s. 121). Erfarande innebär att urskilja och identifiera fenomen som historiska. Tolkande begripliggör historien, och framställande innebär att historiska berättelser tar form. Orienterande, slutligen,
innebär att historiska berättelser används för orientering i relation till
historiska frågor. Liksom frågande, hänförs orienterande till livsvärldsdomänen. Kunskapsintresset och berättandets funktion är därmed förankrat i livsvärlden. Rüsen menar att även erfarande, tolkande och
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framställande emanerar från livsvärldsdomänen, men tolkningsperspektiven, metoderna och framställningsformerna hör den vetenskapliga disciplinen till. På så sätt har historisk (käll-)tolkning en förankring
i livsvärlden, men den är orienterad mot historievetenskapen som disciplinär förmåga (Rüsen, 2017). I det narrativa paradigmet finns det alltid
en relation mellan privat, vardagligt tolkande och disciplinärt, vilket får
konsekvenser för historieundervisning. Vilka konsekvenserna är, rent
empiriskt, försöker delvis avhandlingen kasta ljus över.
Att skapa historisk mening innebär, enligt Rüsen, att formulera meningsfulla narrativ som svarar mot kunskapsintressen som är förankrade
i livsvärlden med hjälp av disciplinära erfarenheter och förhållningssätt.
Historiskt lärande utvecklar narrativ kompetens och gör människor
kompetenta att möta och hantera historiska fenomen på meningsfulla
sätt. Avsikten med historiskt lärande blir därmed inte att forma ett slags
”mini-historiker” utan snarare att skapa förutsättningar för historisk
bildning. För Rüsen har en historiskt bildad person en särskild form av
historiemedvetande som kvalificerats med hjälp av historiedisciplinära
erfarenheter av hur historiska berättelser formas. Den historiska metoden utgörs, enligt Rüsen, av de regler som bestämmer historiskt tänkande som forskningsprocess (Rüsen, 2017, s. 128 ff.). Denna process
kännetecknas av tre kognitiva strategier: heuristik, kritik och tolkning.
Heuristiken handlar om att identifiera och formulera historiska frågor
och att identifiera och använda rätt källor och belägg för att besvara
dessa frågor, medan kritiken handlar om källkritik och den empirisk
granskning av historiska källmaterial (Rüsen, 2017, s. 130-138).
Den tredje komponenten i den historiska metoden som Rüsen formulerar den utgör forskningsobjektet i den här avhandlingen – den historiska tolkningen, eller källtolkningen. Rüsen definierar tolkning som
den operation som sammanför historiska fakta till intersubjektiva verifierbara och definierbara rörelser i tiden som har en förklarande funktion i relation till frågor vi ställer och som kan framställas som historier
(Rüsen, 2017, s. 138-139). Det är med andra ord tolkningen som gör
fakta historiska. Kontextualiseringen av historiska fakta är avgörande
för tolkningen, och detta är en dubbelsidig process. Den som tolkar sätter in fakta i ett historiskt sammanhang, men faktakomponenten är redan en del av detta sammanhang genom att vara en del av det historiska
skeendet. Avgörandet i tolkningen av vad som är relevant och inte sker
i relation till de fenomen vi vill orientera oss till i samtiden. Den historiska tolkningen måste sedan få den historiska berättelsens form för att
bli meningsfull. Rüsen beskriver tolkning i teoretiska och konceptuella
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termer och som central i historiskt lärande, men frågan är vad historisk
källtolkning innebär i termer av kunnande och lärande i praktiken.
Rüsen betraktar källtolkning som en i livsvärlden förankrad kognitiv
process som är metodologiskt reglerad, medan andra historiedidaktiker
empiriskt har försökt att föra samman historiemedvetande med historiskt tänkande. Exempelvis historiedidaktikern Catherine Duquette
(2015) har velat undersöka relationen mellan att utveckla historiskt tänkande (Lévesque & Clark, 2018) och historiemedvetande utifrån hypotesen att ett självreflekterande historiemedvetande är centralt för förmågan att tänka historiskt. Hon operationaliserade historiemedvetande
som fyra hierarkiska nivåer av medvetenhet, från grundnivån där eleverna inte använde historien utan intog normativa positioner till en narrativ nivå där eleverna förklarade hur händelser i det förflutna påverkar
samtida förlopp (Duquette, 2015, s. 54-55). Duquette argumenterar för
att utvecklandet av historiemedvetande och historiskt tänkande är korrelerat (jfr. Rosenlund, 2016, s. 180 ff.). För elever som inte kan reflektera över sig själva som historiska aktörer är det svårt att utveckla förmågor kopplade till historiskt tänkande. Elever bör utveckla specifika
aspekter av historiskt tänkande för att utveckla historiemedvetande
(Duquette, 2015, s. 61). Graden av historiemedvetande blir därmed det
som mäts, medan historiskt tänkande blir verktyget för att utveckla
historiemedvetande. Jag uppfattar inte operationaliseringen genom historiskt tänkande som övertygande utan snarare som en missuppfattning
av historiemedvetandets funktion. Historiemedvetandebegreppet hjälper oss att förstå, snarare än mäta, komplexiteten i historiskt tänkande
och historiska meningsprocesser.
Det finns ytterligare teoretiska operationaliseringar av historiemedvetande som inte undersökts empiriskt i någon större utsträckning, men
som kan ha potential i relation till historisk källtolkning. Historiedidaktikern Hans-Jürgen Pandel (1987) har formulerat teoretiska kategorier
av dimensioner av historiemedvetande som utgörs av binära och kvalitativa aspekter av medvetandet, snarare än mentala tankeoperationer
(Körber, 2015, s. 7 ff.; Pandel, 1987, s. 5-9). En dimension är medvetenhet om tid, som fokuserar förmågan till temporal orientering, och en
annan medvetenhet om verklighet, som fokuserar förmågan att skilja på
fakta och fiktion. Ytterligare en dimension är medvetenhet om historicitet, som fokuserar förståelsen av mänskliga beteendens tids- och
platsbundenhet. Vissa forskare (Grever & van Boxtel, 2014; Kölbl &
Konrad, 2015; Labischovà, 2012) har använt delar av Pandels taxonomi
men det återstår att undersöka kvalitativa innebörder i relation till källtolkning. Dessa möjligheter kommer inte att utforskas vidare i
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avhandlingen, men jag kan kort konstatera att Pandels teoretiska dimensioner av historiemedvetande ligger nära de empiriska beskrivningarna av historiskt lärande som formuleras i de fenomenografiska utfallsrummen i den första och tredje artikeln.
Ännu en teoretisk operationalisering är historiedidaktikerna Waltraud Schreiber och Andreas Körbers beskrivning av historiemedvetande i termer av historiska kompetenser, som ska gå att utvärdera i
undervisningen (Körber, 2015; Schreiber, Körber, von Borries, Krammer, Leutner-Ramme & Mebus, 2006). Med kompetens avses en komplex uppsättning teoretiska och praktiska kunskaper och förmågor som
gör det möjligt för en individ att hantera historiska problem (Körber,
2015, s. 34). Den teoretiska modellen identifierar fyra centrala kompetensområden: ett grundläggande kompetensområde, historisk innehållskompetens, och tre som är proceduriella: frågekompetens, metodkompentens och orienteringskompetens (Körber, 2015, s. 36 ff.). Källtolkning är en aspekt i alla dessa kompetensområden, även om den får sin
tydligaste plats i metodkompetensen. Kompetensmodellen har skapat
intresse i Norden (jfr. Rosenlund, 2016), men det tycks fortfarande saknas robust empirisk forskning om kvalitativa innebörder i kompetenserna och kunskap om hur kompetenserna kan kvalificeras i undervisningen (jfr. Körber & Meyer-Hamme, 2015, s. 90 ff.). Inte heller den
här operationaliseringen av historiemedvetande kommer att utforskas
vidare i avhandlingen.
För att sammanfatta den historiefilosofiska riktningen är utgångspunkten att alla naturligt har ett historiemedvetande och att individer lär
sig och använder historia i olika historiekulturella sammanhang. Det
subjektiva perspektivet är avgörande för historiskt meningsskapande
och historiskt lärande börjar i livsvärlden. Historiemedvetande kan kvalificeras genom att historiskt kunnande övas – som historiska förmågor,
historiskt tänkande eller historiska kompetenser. Riktningen erbjuder
ett utvecklat teoretiskt och analytiskt ramverk som vilar på filosofisk
grund och som för samman subjektivt historiskt meningsskapande med
historievetenskapliga metoder. I historiemedvetandetraditionen blir erfarenheter av historisk källtolkning komponenter i kvalificerandet av
historiemedvetandet vilket i sin tur skapar förutsättningar för historisk
bildning.
Begreppet historiemedvetande bidrar i avhandlingen till förståelsen
av elevers historiska meningsskapande i arbete med källor. Det saknas
i hög utsträckning empirisk forskning som för samman lärande av källtolkning med historiemedvetande och som därmed bidrar till förståelsen
av historiskt lärande i relation till källor och hur historieundervisning
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kan kvalificera historiemedvetande genom källarbete. Avhandlingens
ambition är att bidra med empiriska observationer bland annat om livsvärldens funktion i relation till lärande av historisk källtolkning.

Den empirisk-kognitivistiska forskningen
Begreppet historiemedvetande har också blivit populärt utanför Kontinentaleuropa och Skandinavien. Brittiska och nordamerikanska företrädare har ägnat historiemedvetande uppmärksamhet och pekar på olika
möjligheter med begreppet (jfr. Duquette, 2015; Körber, 2015; Lee,
2004; Seixas, 2016, 2017), men framförallt har man ägnat sig åt att empiriskt beforska ämnesdisciplinära aspekter av historiskt lärande och
tänkande. Forskningen har bland annat fokuserat historierelaterade förmågor och användande av historiska meta-begrepp eller tankeverktyg,
så kallade second-order concepts (t.ex. Lee & Ashby, 2000; Lee &
Shemilt, 2003). Två centrala meta-begrepp som är kopplade till källtolkning är belägg (evidence) och historiskt undersökningsarbete
(enquiry) (t.ex. Cooper, 2018). Runt dessa begrepp finns en omfattande
empirisk forskning som är relevant för avhandlingen, men det är inledningsvis intressant att synliggöra några historiska rötter för att bättre
förstå forskningsinriktningens vägval och fokus.
Under slutet av 1800-talet studerade ett flertal amerikanska historiker
i Tyskland där de kom i kontakt med Leopold von Rankes historievetenskapliga ideal. Trots att von Ranke verkade i en idealistisk idétradition kom inflytelserika historiker att tolka honom i en empiristisk och
positivistisk anda för att vinna vetenskaplig legitimitet i relation till
andra vetenskapsfält, vilket kom att färga den nordamerikanska historievetenskapen under 1900-talets första årtionden (Novick, 1988;
Seixas, 2016). Synen på historia som vetenskap problematiserades efter
hand och en diskussion om vetenskaplighet fördes. I en kritik mot empiristerna och den positivistiska förståelsen av historia förflyttades fokus från källgranskning till att reflektera över historikerns tolkande roll
i vetenskapandet. Historiefilosofen Robin George Collingwood menade
att historikerns arbete skilde sig från naturvetarens genom att det förflutna i grunden var oåtkomligt och enbart tillgängligt via de fragment
och spår som fanns kvar. Historikerns uppgift var inte att avgöra om
källorna var sanna eller falska i sig, utan att använda dem som belägg
för historiska slutsatser (Collingwood, 1946, s. 275). Collingwood betraktade historieskrivning som beroende av historikern som tolkande
subjekt, även om historisk objektivitet var eftersträvansvärd och historisk sanning möjlig att uppnå. Även historikern Edward Hallet Carr
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erkände historikerns subjektivitet men var oroad över risken för presentism i vetenskapen, det vill säga att samtiden hölls som måttstock i
historien (Carr, 1961, s. 23). Lösningen såg Carr i att historikern reflekterade över sin subjektivitet i tolkningsprocessen – då var en form av
objektivitet möjlig. Den här tankegången kommer att återkomma i avhandlingen som en aspekt av historiskt lärande.
Historieundervisning i Storbritannien och USA hade fram till andra
världskriget dominerats av ett lärande som innebar att minnas läroböckernas berättelser, där källornas funktion framförallt var att illustrera
centrala poänger (Dickinson, Gard, & Lee, 1978; Lee, 2014). I skuggan
av kalla kriget och rymdkapplöpningen kom dock den empiriskt orienterade historieriktningen att föras samman med kognitionspsykologins
landvinningar för att skapa ett utbildningssystem som skulle vara konkurrenskraftigt och kunna mäta sig med Sovjetunionens.
Under inflytande av bland andra psykologen Jerome Bruner och sociologen Paul Hirst kom historieundervisning i både USA och Storbritannien att utformas i en historiedisciplinär riktning som tog undersökande perspektiv som sin utgångspunkt och som kretsade kring att lära
sig ämnesdisciplinens verktyg och begrepp (Reisman & McGrew,
2018, s. 533). På 1970-talet kom stafettpinnen att tas över av brittiska
historiedidaktiker i och med the School’s Council History Project 13–
16 (SCHP), som syftade till att omdana historieämnet så att det blev
samhälleligt relevant och fick legitimitet i läroplanerna. Historia skulle
bli meningsfullt och stimulerande för eleverna (Shemilt, 1980). Liksom
i USA betonade brittiska historiedidaktiker historiedisciplinärt tänkande grundat i Jean Piagets utvecklingspsykologiska tankar. På senare
år har de utvecklingspsykologiska inslagen tonats ner men de kognitivistiska perspektiven spelar fortfarande roll för sättet att närma sig historiskt lärande och undervisning (jfr. Cooper, 2002, 2018; Lévesque &
Clark, 2018).
Viktiga företrädare som har adresserat frågor runt källtolkning och
källkritik är Peter Lee, Rosalyn Ashby, Dennis Shemilt och Hilary Cooper i Storbritannien, Sam Wineburg, Robert Bain och Bruce VanSledright i USA samt Peter Seixas och Stéphane Lévesque i Kanada. Den
här gruppen historiedidaktiker har det gemensamt att de är empiriskt
grundade i skolans historieundervisning och att de har den historievetenskapliga kunskapspraktiken som målbild för undervisningen. Från
den utgångspunkten lägger de fokus på förmågan till historiskt tänkande
och problemlösning. Historieundervisning bör handla om att utveckla
och kvalificera elevers förmåga till historiskt tänkande och detta görs
genom att undervisning inriktas på att elever erövrar tankeverktyg som
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mentala redskap. Målet är att öva elevers förmåga att konstruera den ur
historievetenskaplig synpunkt bästa berättelsen samtidigt som de kan
reflektera över att berättelsen är en av flera möjliga tolkningar (jfr.
Chapman, 2011).
Progression i lärande av källtolkning

Avgörande för att designa effektiv undervisning är att veta vad ett kunnande innebär och hur det utvecklas. Ashby, Lee och Shemilt (2005)
har undersökt epistemologiska problem i historiedisciplinen och har
kunnat visa hur elevers historiska tänkande runt källor utvecklas och
vilka svårigheterna är i lärandeprocessen. Elever bär alltid med sig outtalade antaganden om världen som lägger hinder i vägen för historiska
tolkningar. Undervisningens funktion är att utmana dessa föreställningar för att elever ska kunna utveckla mer kraftfulla tolkningsmönster
genom att förstå vad historiska tolkningar är (Chapman, 2011). Enligt
Lee och Shemilt utgår elever ofta från att det förflutna är ett (har en
mening), att tolkningar bör spegla denna innebörd och att det därmed
enbart finns en bästa berättelse (Lee & Shemilt, 2004; Shemilt, 2000).
För att förstå hur dessa uppfattningar kan förändras har Lee och Shemilt
undersökt hur elever förstår historiska beläggs funktion i skapandet av
historia, vilket resulterat i en hierarkisk progressionsmodell med fyra
nivåer av förståelse där det första stadiet är det mest grundläggande och
minst historiska, medan det fjärde är det mest komplexa och historiskt
korrekta (Shemilt, 1987):
• Första stadiet: Kunskap om det förflutna tas för given och elever kan inte
skilja på belägg och information. Elever frågar sig inte hur kunskapen konstruerades utan historiska fakta tas för att vara sanna om de kommer från
läraren eller läroboken.
• Andra stadiet: Historiska belägg motsvarar priviligierad information om
det förflutna – sanningen om det förflutna är förhandlingsbar och det handlar om att hitta rätt källor. Elever använder historiska källbegrepp men förstår inte hur de ska användas eller vad de innebär. I en svensk kontext kan
det handla om källbegrepp som primärkälla, äkthet, närhet, tendens eller
oberoende.
• Tredje stadiet: Elever drar slutsatser om det förflutna baserat på historiska
belägg. Elever kan skilja på belägg och information och reflekterar över
vad kunskap i historia är, även om kunskapssynen är naiv och oproblematiserad. Historisk kunskap likställs med kunskap i naturvetenskap eller matematik.
• Fjärde stadiet: Elever är medvetna om beläggs historicitet – att historien är
en samtida rekonstruktion. Elever har en fördjupad förståelse av vad
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historisk kunskap är. Det är fortfarande en utmaning för elever att tolka den
historiska innebörden i källor – vad något kan ha betytt i en viss tid och att
denna mening skiftat över tid.

Historiedidaktikern Cecilia Axelsson Yngvéus (2013) har använt Lee
och Shemilts progressionsmodell för att diskutera gymnasieelevers svar
på en historieuppgift som utarbetades inför Skolverkets uppdrag att ta
fram ett bedömningsstöd för gymnasieskolans historiekurser. Uppgiften utformades med en frågeställning och tillhörande källmaterial, och
var tänkt att inbjuda till historisk källtolkning samt resonemang om värdering av källor och reflektioner om källornas användbarhet (Axelsson,
2013, s. 80–81). Analysen av elevsvaren medgav försiktiga jämförelser
mellan femteklassare i Storbritannien och svenska gymnasieelever och
Axelsson Yngvéus konstaterar att gymnasieeleverna i många fall visade
samma tendenser som femteklassarna. Gymnasieeleverna fördelade sig
över alla fyra stegen, med störst koncentration till det andra stadiet och
ett fåtal visade kunskaper på tredje och fjärde stadiet. Progressionen kan
handla om att gymnasieeleverna hade större insikt i att historiska slutsatser måste vara grundade i källor, eftersom de mer sällan fantiserar
ihop svar för att fylla luckorna, och att starka gymnasieelever kan se
frågeställningar ur olika perspektiv. En likhet mellan femteklassarna
och gymnasieeleverna var att de hade svårigheter att hantera flera källor
samtidigt (Axelsson, 2013, s. 85 ff.). Den källkritiska granskningen
blev då grundare, eller skedde inte alls, och ofta var det de första källorna eleverna använde för att lösa uppgiften. Grunden för analysen var
en fristående och historiskt sammanhangslös uppgift, så resultatet
kanske inte speglar elevernas potentiella förmåga på ett rättvist sätt.
Axelsson Yngvéus konstaterar att elever måste vara delaktiga i hela
källtolkningsprocessen för att förmågorna ska utvecklas.
Begreppsanvändningen i Lee och Shemilts studie har fått kritik av
bland andra Seixas (2016) för att tydliga distinktioner mellan belägg
(evidence), historiska källor (historical sources) och primärkällor (primary sources) saknas. Därmed blir också tolkningsaspektens funktion i
elevers lärandeprocess osynliggjord. Lee och Shemilt (2004) har också
utvecklat en progressionsmodell för elevers uppfattningar av tillförlitligheten hos historiska källor som är mer komplex och innehåller sex
kvalitativt skilda nivåer:
1. Det förflutna likställs med nuet och källor hanteras som direkt
information.
2. Det förflutna är statiskt och information är sann eller falsk.
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3. Det förflutna rapporteras via vittnesmål som är bättre eller sämre.
4. Historien sätts samman av de bästa bitarna – ”klipp-och-klistrahistoria”.
5. Tillförlitligheten i källor växlar – källor används för att dra slutsatser i
enskilda fall.
6. Källor förstås och tolkas i sin historiska kontext.

Problematiken med otydliga distinktioner mellan källbegreppen kvarstår, vilket försvårar möjligheten att förstå tolkningsaspektens funktion
i progressionen, men Lee och Shemilt betonar att elever måste urskilja
några centrala aspekter av att använda källor som belägg för historiska
slutsatser. En första skillnad är den mellan information om det förflutna
och kvarlevor och vittnesmål, eller berättelser, från det förflutna. En
annan aspekt är att olika delar av en källa kan behöva bedömas olika
beroende på vad man vill ta reda på. Ytterligare en aspekt är att elever
måste urskilja att historiska berättelser inte bygger på explicita vittnesmål av vad som hände, utan att det går att uttolka underliggande information beroende på vilka frågor vi ställer.3
Ashby, Lee och Shemilt (2005) har diskuterat progressionsmodellernas konsekvenser för lärande av historisk källtolkning, men diskussionen har framförallt handlat om att belägga historiska slutsatser. Elevers begränsade förmåga att hantera historiska källor beror i grunden på
okunskap om vad historia är – eller snarare på okunskap om vad kunskap i historia är. Även sekundärkällor utgörs av uttolkningar som
måste hanteras med kritisk blick. Lee och Shemilt (2004) har betonat
att progressionsmodellerna inte är en rekommendation om att historieundervisning ska organiseras för att elever ska lyftas från ett steg till ett
annat. Stadierna kan vara vägledande i lärares planering av undervisning utifrån elevers svårigheter eller för att identifiera progression i elevers utveckling. Hur progressionsmodellerna ska användas för att designa undervisning tycks vara upp till läraren.
Progressionsmodellerna var influerade av utvecklingspsykologins
stadietänkande där målet är det högsta stadiet. Detta stadium kännetecknas av kognitiva kvaliteter som en historiskt kunnig individ antas ha,
vilket implicerar att underliggande stadier representerar en brist på den
specifika formen av tänkande (jfr. Levstik & Thornton, 2018, s. 490 ff.).
Eleverna är på väg mot det ämnesdisciplinärt rätta sättet att tänka när
det utvecklas i enlighet med stadierna, och de antas lämna de bristfälliga
eller felaktiga uppfattningarna bakom sig. Förhållningssättet skiljer sig
från den historiefilosofiska riktningen där utgångspunkten är att alla har
3

Läs Arne Jarrick och Johan Söderberg (2003) för en diskussion av det historiska källbegreppets olika aspekter.
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ett historiemedvetande och att historiskt tänkande därför alltid startar i
livspraxis och sker i olika sammanhang – även intuitivt, privat och outtalat – när någon använder historia för att orientera sig. I historiemedvetanderiktningen framträder historiskt tänkande i olika former och har
olika kvaliteter, men det är likväl historiskt tänkande samtidigt som det
är förankrat i livsvärlden. Här kan historiskt tänkande kanske beskrivas
som framväxande snarare än frånvarande.
Ashby, Lee och Shemilts (2005) progressionsmodeller tycks därmed
representera en syn på eleven och historiskt kunnande som skiljer sig
från historiemedvetanderiktningens syn. Progressionsmodellerna kan
förstås som att elever utvecklas i termer av att förändra sitt tänkande
och det historiska kunnandet definieras i relation till det man uppfattar
som historievetenskapen. I historiemedvetanderiktningen kan progression förstås som att elever utvecklas i termer av att vidga och kvalificera
sitt tänkande (elever har redan grunden för historiskt tänkande). Det
finns en insikt om att historia används på olika sätt i olika sammanhang
och att historisk kunskap har olika kvaliteter. Skillnaden i syn på historiskt lärande kan medföra att elevers livsvärld i den empirisk-kognitivistiska riktningen blir ett problem eftersom den medför historiska tankevurpor i form av presentistiska eller anakronistiska tolkningar, medan
livsvärlden i den historiefilosofiska riktningen blir den nödvändiga utgångspunkten för att historiskt lärande ska bli meningsfullt. Skillnaden
kan få konkreta konsekvenser i hur praktisk historieundervisning organiseras, bland annat i fråga om hur elevers uppfattningar kan bli resurser
i lärande och undervisning, och hur undervisning därmed i högre utsträckning kan bli meningsfull.
I avhandlingen kommer utfallsrummen för elevers uppfattningar att
diskuteras i relation till progressionsmodellerna ovan, men de empiriska resultaten ska i första hand förstås i relation till historiemedvetandeforskningen. Utgångspunkten i avhandlingen är att elevers historiska
erfaranden ses som uttryck för aspekter av historiemedvetandet när de
använder historia för olika syften. Elever antas med andra ord tänka historiskt redan i enkla kategorier av uppfattningar även om inte tänkandet är kvalificerat eller utvecklat. Kategorierna av uppfattningar kanske
kan sägas avspegla olika kvaliteter av historiemedvetandet. Resultaten
i avhandlingens artiklar indikerar att historiskt meningsskapande i relation till uppgifter elever löser pågår på alla stadier – även de enklare.
Det är inte avsikten att med detta resonemang förta värdet av de empiriska progressionsmodellerna eftersom de är värdefulla för att synliggöra och upplysa om elevers utveckling av historiskt tänkande. Varken
de brittiska progressionsmodellerna eller de utfallsrum som förslås i
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avhandlingens artiklar ska uppfattas som statiska eller entydigt hierarkiska. Snarare bör de förstås som hypoteser om progression av elevers
uppfattningar av historiska källor och källtolkning som kan komplettera
varandra.
Källtolkning som ämnesdisciplinär förmåga

Ett annat sätt att beskriva progression i källtolkning är att jämföra intuitivt och otränat historiskt tänkande med disciplinärt och professionellt
tänkande. Den empirisk-kognitivistiska forskningen har varit särskilt
framgångsrik i att kartlägga och beskriva svårigheter elever ställs inför
när de ska lära sig tolka historiska källor och därmed erövra historiskt
tänkande. Sam Wineburg (1991, 1994, 2001) har blivit en inflytelserik
historiedidaktiker genom sina kartläggningar av historikers, studenters,
elevers och lärares tänkande runt historiska källor. Wineburg visade hur
historiker har förmågan att värdera olika källmaterial i relation till historiska frågeställningar, samt läsa undertexter i historiska källor med
avseende på författares syften och avsikter. Historikerna insåg att lärobokstexter innehöll motsägande information och var tendensiösa, och
hanterade historiska källor som om de ingick som talakter i social interaktion mellan avsändare och mottagare. Studenterna å andra sidan, läste
källorna som historisk information och gjorde få försök till kritisk tolkning. Även de mest avancerade studenterna ansåg att lärobokstexterna
var mer trovärdiga än vittnesmål i historiska källor, som de inte kunde
utläsa undertexterna i. För studenterna låg de historiska beläggen i
själva källtexterna medan de låg i relationen mellan frågorna och källtexterna för historikerna.
Andra forskare har visat att elever har svårigheter att kritiskt granska
och tolka historiska källor (Stahl, Hynd, Britton, McNish, & Bosquet,
1996) och att de tillskriver lärobokstexter större trovärdighet än historiska källmaterial (Gabella, 1994; Rouet, Britt, Mason, & Perfetti,
1996). En problematik med historieläroböcker är att författaren ofta är
frånvarande i texten vilket gör att elever inte engagerar sig i ett kritiskt
tolkningsarbete. Forskare (t.ex. Paxton, 2002) har kunnat visa att texter
som har en synlig och närvarande författare lockar elever att kommentera texten och att kritiskt reflektera över författarens perspektiv.
Wineburg visade också att historiker kunde tolka källor från andra
historiska fält än deras specialisering – förmågan var inte kopplad till
specialiseringen utan var generell. Historiker använde sig av tre strategier för att tolka källorna: sourcing – att fastställa författare, tillkomst
och syfte, contextualizing – att tolka källan i dess historiska sammanhang, och corroborating – att jämföra fenomenet i olika källor.
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Eftersom källtolkningsförmågan var disciplinärt övad hos historiker refererade Wineburg (2001) till historiskt tänkande som onaturligt (an unnatural act), något han ibland fått kritik för (Wineburg, 2007). Historiedidaktikern Peter Lee (2005, s. 33) har på ett liknande sätt kallat historiskt tänkande kontraintuitivt. Wineburg framhåller att alla individer
har ett naturligt existentiellt behov av historia, men intuitivt tänkande
skiljer sig radikalt från det disciplinära tänkande som kännetecknar
historievetenskapen (Wineburg, 2007). Vårt vardagliga sätt att tolka historiska källor motsvarar inte rent kognitivt de krav på vetenskaplighet
som ställs på ämnesdisciplinära tolkningar.
Wineburg (2007) har i en studie visat hur elevers och lärares intuitiva
sätt att granska historiska dokument leder in i moraliserande snarare än
historiska tolkningar. Såväl elever som grundskolelärare, utan historiedisciplinär skolning, misslyckades att granska och tolka olika historiska
källor, medan historiedoktorander visade prov på ämnesdisciplinärt tänkande. Förklaringen, menar Wineburg, var att elever och lärare inte
hade lärt sig de tankestrukturer som karaktäriserar historiskt tänkande.
De gick på sin intuitiva tolkning, medan forskarstudenterna hade lärt
sig de disciplinära redskapen vilket gjorde att de undvek presentistiska
fällor. Därmed visade Wineburg på problematiken för lärare att undervisa elever i ett disciplinärt tänkande som de själva inte besitter. Risken
är att lärare som inte själva utvecklat ett historiskt tänkande modellerar
felaktiga sätt att resonera.
Andra forskare har undersökt historikers tolkningsstrategier och
kommit till liknande slutsatser. Gaea Leinhardt och Kathleen McCarthy
Young (1996) har visat att historiker har ämnesspecifika strategier för
att identifiera, klassificera och tolka historiska primärkällor – att uttolka
mening från historiska källor med hjälp av innehållskunskaper som gör
det möjligt att kontextualisera dem. Att kvalitativ källtolkning är ämnesspecifik för historia har visats av Jean-François Rouet, Anne Britt,
Robert Mason och Charles Perfetti (1997) som jämfört hur forskarstuderande i historia respektive psykologi läser och tolkar historiska källmaterial. Psykologistudenter läste källor med fokus på faktainnehåll,
medan historiestudenter tolkade källor och använde dem som belägg för
observationer samtidigt som de vägde och tog hänsyn till källors styrkor
och svagheter. Även Thomas Nygren, Jesper Haglund, Christopher Robin Samuelsson, Åsa af Geijerstam och Johan Prytz (2019) har argumenterat för att kritiskt tänkande i historia är en ämnesspecifik förmåga.
De har studerat frågor och svar i högstadiets nationella prov i historia,
fysik, matematik och svenska och kunnat visa att den kritiska förmågan
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är ämnes- och innehållskopplad. Med andra ord måste kritiskt historiskt
tänkande tränas i historieundervisningen.
En problematik med de här och liknande studier är att de ofta utgår
från avgränsade och kontextlösa övningar där arbetet med historiska
källor ofta frikopplats från det övergripande historiska lärandet eller den
historiska förståelsen (Reisman & McGrew 2018, s. 539). En konsekvens är att historiska meningsdimensioner ur elevers perspektiv förblir
osynliga. Jämförelsen mellan experters och novisers historiska kunnande hjälper oss därför inte identifiera meningsskapandets funktion i
historiskt lärande. Forskningen hjälper oss att förstå det historiska kunnandet i sig, men det historiska lärandet förblir osynligt. På så sätt skiljer sig den här riktningen av den empirisk-kognitivistiska forskningen
enligt min uppfattning från den historiefilosofiska riktningens fokus på
historiskt meningsskapande.
Undervisning för lärande av källtolkning

Den forskning som redogjorts för ovan har ibland varit sammanhangslös, till skillnad från intervenerande undervisningsforskning som i
högre grad synliggjort och hanterat sammanhållna undervisningskontexter. Keith Barton (1997, s. 423 ff.) upptäckte att elever i sin välbekanta undervisningsmiljö och i längre undervisningssekvenser kan uppvisa mer komplex resonemangsförmåga i källarbete, till skillnad från de
svårigheter och begränsningar som ofta framträder i experimentella och
kliniska situationer. Undervisningsutvecklande forskning kan därmed
peka på möjligheter med källarbete och beskriva vad som är möjligt att
uppnå i historieundervisningen, men också identifiera problem som
uppstår i undervisningen. Under de senaste decennierna har en rad
historiedidaktiker argumenterat för att historieundervisning bör öva elevers disciplinära historiska tänkande – förmågan att kritiskt reflektera
över historiska källor och att använda källor som belägg för historiska
slutsatser (t.ex. Ashby, Lee & Shemilt, 2005; Barton, 1997; Seixas &
Morton, 2013; VanSledright, 2012; Wineburg, 2016). Fokus på förmågan till kritisk reflektion och att kunna källkritik har förstärkts av
debatten runt ”faktaresistens”, ”fake news” och ”filterbubblor”, och
flera forskare menar att historieämnet har en viktig funktion i att öva
dessa förmågor (t.ex. Wineburg, 2018). Även om det finns en samsyn
bland historiedidaktiker att det är viktigt att öva elevers förmåga att
hantera historiska källor kvarstår frågan om hur detta bör gå till i undervisningen (t.ex. VanSledright, 2004).
Mycket av den intervenerande undervisningsforskningen har tagit
sin utgångspunkt i ämnesdisciplinära undersökande ansatser, så kallade
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enquiry, där ett historiskt problem eller en frågeställning undersöks med
hjälp av historiska källor. Framförallt brittiska och amerikanska historiedidaktiker har argumenterat för möjligheterna med undersökande
källarbete i historieundervisningen eftersom det övar disciplinärt tänkande och ofta är motiverande för elever (Ashby, Lee and Shemilt,
2005; Barton, 1997; Cooper, 2002; Körber & Meyer-Hamme, 2015;
Seixas & Morton, 2013; VanSledright, 2012; Wineburg, 2016). Den undersökande undervisningsansatsen har formaliserats i projekt som Reading like a historian vid Stanford University4, The historical thinking
project vid University of British Columbia5 och History labs vid University of Maryland6 där källmaterial och instruktioner deltats digitalt.
Bland andra Thomas Nygren, Karin Sandberg och Lotta Vikström
(2014) har argumenterat för att digitala källor kan bidra till elevers motivation och möjlighet att lära sig att använda och kritiskt granska historiska källor, även om det medför tekniska utmaningar för både elever
och lärare och ibland svårigheter att kontextualisera källorna.
Historiedidaktisk forskning indikerar att elever i både grund- och
gymnasieskolan kan lära sig det komplexa historiska tänkande som är
kopplat till arbete med historiska källor, när de får adekvat stöd i undervisningen (Ashby, Lee & Shemilt, 2005; Barton, 1997; Cooper, 1995;
Foster & Yeager, 1999; Levstik & Smith, 1996; VanSledright & Kelly,
1998). Forskningen visar dock också att elever ofta får problem när de
ska hantera flera, och särskilt motstridiga, källor (Afflerbach & VanSledright, 2001; Hynd, 1999; Rouet, Mason & Perfetti, 1996; Stahl, Britton, McNish & Bosquet, 1996). Forskare har visat att det, framförallt i
högre åldrar, är möjligt att kvalificera elevers historiska tänkande när
de övar förmågorna i välstrukturerat historiskt undersökningsarbete
(enquiry), vilket också haft positiva effekter på elevers övriga historiska
lärande (Cooper, 2012; Reisman, 2012a, 2012b; Vella, 2010; Wineburg
& Reisman, 2015).
Med utgångspunkt i övningarna i Reading like a historian (Wineburg, Martin, & Monte-Sano, 2011) har historiedidaktikern Abby
Reisman (2012a, 2012b) genomfört en kvasiexperimentell studie i fem
amerikanska skolor (high school, 11th grade) där hon kunnat visa att en
förutsägbar och cyklisk undervisningssekvens som utgick från en
undersökningsfråga där elever använde olika källmaterial hade en generellt positiv inverkan på elevers historiska lärande. Studiens lärare var
fria att välja mellan 83 övningar som ingick i projektet. Gemensamt för
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varje lektion var tre undervisningssegment: att etablera relevanta bakgrundskunskaper, undersökningsarbete med modifierade historiska källor, samt diskussion av resultaten i helklass. Interventionen innebar att
läraren använde specifika metoder för att modellera lärandet och synliggöra tolkningsstrategier. Elever som ingick i studien presterade signifikant bättre än elever i kontrollgrupperna i fråga om källtolkningsförmåga, faktakunskaper samt generell resonemangs- och läsförmåga.
Reismans forskningsresultat är övertygande och bidrar med viktiga
kunskaper om hur historieundervisning kan organiseras för att möjliggöra lärande av källtolkning.
Andra studier med elever i högstadie- och gymnasieåldrarna har synliggjort andra problem och möjligheter i relation till källarbete. Historiedidaktikern Robert Bain (2006) ansåg att hans elever var relativt kunniga i att granska och tolka historiska källor, samt väga tolkningar mot
varandra, när de undersökte frågeställningar, men de kunde inte hantera
lärobokens texter med samma kritiska förhållningssätt. I den övning
Bain designade arbetade eleverna med källor kopplade till medeltidens
pestepidemi och uppgiften blev omvänt att bedöma om de ansåg att
lärobokstexten erbjöd en rimlig framställning av det historiska fenomenet. Bain bedömde att det var en framgångsrik strategi för att få eleverna
att kritiskt analysera lärobokstexten på samma sätt som de historiska
källorna. Även historiedidaktikern Rosalyn Ashby (2005) har visat att
särskilt yngre elever bortser från historiska källor, särskilt om källorna
är få och motsägelsefulla, till förmån för lärobokens och lärarens svar.
Eleverna tenderade att utgå från att läroboken kommunicerade den
sanna berättelsen.
Intressant nog kan äldre elever uppfatta att arkeologiska kvarlevor
och undersökningar är att föredra för att få säker kunskap om det förflutna. I en studie med 70 högstadieelever designade Susan De La Paz
(2005) en intensiv 12-dagarsundervisning efter enquiry-modellen för
att undersöka om elever kunde utveckla sitt historiska resonerande med
historiska källor parallellt med sitt historiska skrivande. Studien visade
att eleverna utvecklade skrivfärdigheterna på flera sätt, men tolkningsförmågan och förmågan att använda historiska källor som belägg utvecklades inte i samma utsträckning även om undervisningen hade en
positiv generell inverkan på det historiska kunnandet. I en liknande studie (som omfattade 240 gymnasieelever) har Jeffery Nokes, Janice Dole
och Douglas Hacker (2007) visat att undervisning där olika typer av
historiska källor använts tillsammans med metoder för granskning av
källorna har utvecklat elevers historiska tänkande signifikant mer än
undervisning med enbart lärobokstexter. Elever som hade arbetat med
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olika typer av källmaterial använde i högre grad källkritiska metoder i
arbete med källor än de som enbart arbetat med lärobokstexter.
Kunskaperna om hur undervisning kan möjliggöra lärande för yngre
elever (låg- och mellanstadiet) är mer begränsade och mindre samstämmiga. Forskningsresultat från ett flertal småskaliga studier har visat att
även yngre elever har förutsättningar att utveckla ett komplext tänkande
i relation till historiska källor när de får adekvat stöd (Barton, 1997;
Foster & Yeager, 1999; Levstik & Smith, 1996; VanSledright & Kelly,
1998; Swan, Hofer & Locascio, 2008). Historiedidaktikern Bruce
VanSledright (2002) har arbetat med yngre elevers lärande i en rad studier. I ett designexperiment med mellanstadieelever använde han en undersökande ansats i historia (eleverna var historiedetektiver) som innefattade praktiskt källarbete och kritisk granskning och tolkning av både
text- och bildkällor. Studien, som pågick under fyra månader med 23
elever, visade att under rätt förutsättningar kunde eleverna lära sig tolka
och granska källor och använda dem som belägg för slutsatser. I en synnerligen liten studie där två lågstadieelever ingick kunde Elise Fillpot
(2012) visa att det var möjligt att lära eleverna att kritiskt granska källor
samt att kontextualisera och tolka dem. Det historiska lärandet förutsatte dock särskild stöttning och uppmuntran.
Det finns med andra ord uppmuntrande forskningsresultat om yngre
elevers lärande av historisk källanvändning, men en rad obesvarade frågor kvarstår. Stuart Foster och Elizabeth Yeager (1999) har i en studie
visat att 12-åriga elever visserligen kunde lära sig att granska källor kritiskt och identifiera olika typer av bias, men detta fick till följd att eleverna avfärdade alla källor som tendensiösa och att lösningen låg i att
blanda källor för att nå sanningen. Eleverna förstod inte hur historisk
kunskap kommer till eller hur olika källor och perspektiv kan vägas mot
varandra. En annan problematik som Bruce VanSledright och Christine
Kelly (1998) beskrivit är att elever tenderar att bedöma källors värde
och validitet beroende på hur mycket information de förmedlar, snarare
än bedömningar baserade på källkritiska reflektioner kring frågor om
ursprung, upphov och tendens. Elever kunde identifiera motsägelsefulla
budskap i historiska källor, men de visste inte hur det skulle hantera
sådana motsägelsefullheter. VanSledright och Kelly visade dock att
vissa elever kunde beakta historiska upphovspersoners perspektiv och
kontextualisera källorna samt konstruera historiska svar när de blev
uppmanade att göra det.
Historiedidaktikern Keith Barton (1997) följde två mellanstadieklasser under ett läsår och upptäckte att elever kunde använda sina förkunskaper och sin generella förståelse för att utvärdera tillförlitligheten i,
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och hantera motstridigheter mellan, historiska källor när de blev instruerade att göra det – men bara då. De källkritiska reflektionerna kom inte
spontant när de stötte på historiska problem och när eleverna ombads
att formulera egna historiska svar bortsåg de från de historiska källorna
och behovet av att belägga slutsatserna. En annan problematik var att
även om eleverna kunde diskutera och bedöma källors trovärdighet i
enskilda fall avfärdade de källor när de upptäckte tendensiösa inslag
och kom till slutsatsen att inga källor var att lita på (jfr. Byrom, 1998).
Barton (1997) visade att eleverna inte kunde koppla samman den kritiska granskningen av historiska källor med att formulera historiska
slutsatser. Yngre elever tycks med andra ord klara av att tolka och kritiskt granska historiska källor med stöttning i enskilda övningar i historieundervisningen, men de har problem med den abstrakta processen att
syntetisera sina observationer till sammanhållna narrativ som svarar
mot historiska frågeställningar. Detta avspeglar en begränsad förståelse
av vad historisk kunskap är och hur den kommer till i relation till historiska källor.
För att sammanfatta det jag kallar den empirisk-kognitivistiska forskningsriktningen av historiedidaktiken kan man konstatera att den erbjuder en flora av empiriska observationer både i fråga om aspekter av elevers historiska lärande kopplat till historiska källor (bland annat i termer
av progression och svårigheter) och i fråga om intervenerande undervisningsforskning. Det finns mer empirisk forskning med inriktning på
äldre elevers (högstadium och gymnasium) lärande av historia, och
mindre forskning mot yngre elevers lärande (låg- och mellanstadium).
Sammantaget erbjuder den empirisk-kognitivistiska forskningen gott
om undervisningstillvända observationer, metoder och redskap som
syftar till att elever ska lära sig använda historievetenskapliga förhållningssätt och redskap i relation till historiska källmaterial. Forskningsresultat från det här fältet har varit viktiga i designen av de interventioner som genomförts i avhandlingens studier. Den forskning som interventionerna vilar på refereras i kapitlet om undervisningsdesignen,
men kortfattat kan nämnas att flera svårigheter som beskrivits av
Ashby, Lee och Shemilt beaktats i designen. Vidare har Wineburgs erfarenheter influerat designen av redskap och modeller, och Seixas formuleringar av tankeredskap och vägledande principer för dessa har varit inflytelserika. De principer som vägledde Reismans forskning var
vägledande i avhandlingens senare studie, tillsammans med forskning
som pekade på behovet av explicit modellering i undervisningen, behovet av att arbeta med flera olika källor och problematiken runt lärobokstextens roll i undervisningen.
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Förutom att forskningsresultaten varit vägledande i designen av interventioner har avhandlingen ambitionen att genom empiriska observationer bidra med kunskaper om källors funktion i elevers historiska
lärande. Framförallt saknas kunskaper om yngre elevers lärande i relation till historiska källor. Forskningen har visat att även yngre elever kan
lära sig källtolkning, men frågan om hur detta kan gå till, vilken funktion källorna bör ha och vad som går att förvänta sig i termer av lärande
är fortfarande oklart. För äldre elever finns det mycket forskning som
fokuserar det disciplinära lärandet som process och innehåll, men lite
forskning som belyser källors funktion i relation till elevers subjektivitet och kvalificerandet av historiemedvetandet.

Svensk historiedidaktisk forskning
Svensk lärande- och undervisningsorienterad forskning har förgreningar mot den historiefilosofiska riktningen med både teoriutvecklande och empirisk forskning (Alvén, 2017; Dahl, 2013; Nordgren,
2006, 2016; Nordgren & Johansson, 2015; Andersson Hult, 2016;
Sandberg, 2018; Thorp, 2016) och förgreningar mot den empirisk-kognitivistiska riktningen där forskningen framförallt varit praktikorienterad och empiriskt grundad (Lilliestam, 2014; Nersäter, 2014; Nygren,
2014; Stolare, 2015; Stymne, 2017; Wendell, 2014). Svenska historiedidaktiker har kombinerat teoretiska begrepp och empiriska resultat
från båda forskningsriktningarna och explicit förespråkat ett närmande
mellan forskningsfälten och bidragit med förslag om var kontaktytorna
kan finnas (Johansson, 2012; Johansson, 2014; Olofsson, 2011; Stolare,
2011). De senaste tio åren har praktikutvecklande historiedidaktisk
forskning tagit fart med studier som bland annat undersökt interkulturell historisk kompetens och dess kvalificerande (Johansson, 2012), och
hur det historiska ämnesinnehållet konstitueras i undervisningen och
hur olika typer av historisk kunskap kommer till uttryck i klassrummet
(Olofsson, 2011). Annan historiedidaktisk forskning har kretsat runt
förintelse- och folkmordsundervisning (Dahl, 2013; Persson, 2011;
Wibaeus, 2010) samt språkliga och språkutvecklande aspekter av historiskt lärande (Stymne, 2017). Flera studier har kretsat runt elevers och
lärares förståelse och användning av historiska meta-begrepp som historiska förklaringar (Nersäter, 2014; Wendell, 2014) eller struktur och
aktör (Lilliestam, 2013).
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Teoretiska utgångspunkter

Avhandlingen har en praktikteoretisk ansats och ska förstås mot den
kunskapsteoretiska praktikvändningen (Carlgren, 2011; Schatzki,
2001) där kunskapsbegreppet kom att integrera teori och praktik, föreställningar och handlingar. Kunnanden antas ha både teoretiska och
praktiska aspekter och kvalificeras genom deltagande i praktiker (Bergendahl, 1985; Björkholm, Carlgren, Ahlstrand & Nyberg, 2015; Carlgren, 2015). Tanke och handling betraktas därmed inte som separerade
utan som samtidiga och integrerade. Filosofen Michael Polanyi (1962)
menade att kunskaper som kommer till uttryck i praktisk handling rymmer både teoretiska och praktiska aspekter och att mycket kunnande är
tyst eller underförstått, särskilt aspekter som handlar om kvalificerade
bedömningar. En kunnig utövare baserar sitt handlande inte enbart på
regler och kunskaper, utan också på känslor och intuition. Filosofen
Gilbert Ryle (1963) argumenterade mot det han kallade ”Descartes
myt” – föreställningen att tänkandet (teoretiserandet) föregår handlandet (praktiken) – och menade att det inte går att skilja på det teoretiska
och det praktiska i ett kunnigt handlande. Det här sättet att se på kunskap är centralt i historieämnet. Ryle menade att den integrerade synen
på kunnandet utgör fundamentet för det historiska tolkandet. Genom att
analysera historiska aktörers handlande kan vi förstå grunden för det
genom insikten att tänkandet ryms i handlandet. Antagandet gör det
möjligt att identifiera motiv bakom handlingar och därmed förstå människors beteende.
Den integrerade synen på kunskap och kunnande innebär att lärande
sker i interaktion mellan människor med hjälp av artefakter i specifika
sammanhang. Socialantropologen Jean Lave (1993) menar att lärande
ska ses som förändrat och mer kvalificerat deltagande i sociala verksamheter med ingående artefakter. Det förändrade deltagandet i den
specifika praktiken blir därmed ett uttryck för lärande. Utgångspunkten
i den här avhandlingen är att betrakta kunnandet att tolka historiska källor i termer av deltagande i en historisk undervisningspraktik och att
lärande går att identifiera och analysera som förändrat deltagande i interaktion med historiska källor. Kunnandet är relationellt och utgörs av
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en föränderlig relation mellan den som lär sig (eleven) och det som ska
läras (den historiska kunskapen).
Ämnesspecifikt lärande innebär att utveckla ett alltmer differentierat
seende och ändamålsenligt handlande genom deltagande i de praktiker
som ingår i skolämnet (Carlgren, 2015). I kvalificerat historiskt kunnande ligger förmågan att identifiera historiska problem, formulera historiska frågor och att tolka historiska källor för att belysa frågorna.

Kvalificerat historiemedvetande
Det historiefilosofiska begreppet historiemedvetande (Rüsen, 2004,
2004a) har en heuristisk funktion i avhandlingen och bidrar till förståelsen av dynamiken i historiskt resonerande och till att förklara källors
funktion i historiskt lärande. Som konstaterats i föregående kapitel härrör begreppet historiemedvetande från den kontinentala historiefilosofiska traditionen (Karlsson, 2014, s. 57 ff.; Kölbl & Konrad, 2015) och
kommer här kortfattat att relateras som teoretisk utgångspunkt för avhandlingen. Historiemedvetandebegreppet synliggör livsvärldens
funktion i källtolkningsarbete. Begreppet livsvärld, som avser den förnimbara, subjektiva världen som varje individ minns och uppfattar den,
brukar tillskrivas Edmund Husserl men har utvecklats av filosofer som
Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty (Bengtsson, 2001). Utgångspunkten i den fenomenologiska filosofiska traditionen är en ickedualistisk och subjektiv syn på relationen mellan människan och världen vilket innebär att det inte är möjligt att skilja ett fenomen som finns
i världen från det subjekt som uppfattar fenomenet (Bengtsson, 2005).
Min bedömning är att den praktikteoretiska synen på kunskap stämmer
väl överens med den historiefilosofiska synen på historiemedvetande
och livsvärld.
Utgångspunkten är att elevers subjektiva erfarenheter och livsvärld
alltid föregår mötet med undervisning. Enligt det här sättet att se på
människans relation till världen konstitueras kunskap och mening som
en intern relation mellan medvetandet och det fenomen som det riktas
mot. Även historiska kunskaper formas därmed och ges mening i relation till livsvärlden. Livsvärldsperspektivet tillsammans med föreställningen om lärande som förändrat deltagande innebär att mening konstrueras när livsvärldsbegreppen och de teoretiska begreppen förs samman som ett resultat av deltagande i en viss praktik. På så sätt hänger
meningsskapande och lärande samman. Ett annat sätt att uttrycka det är
att begreppen får sin mening genom handlande. Sammantaget innebär
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kunskapssynen att deltagande, meningsskapande och lärande hänger
samman i en kontinuerlig och samtidig process.
Begreppet historiemedvetande syftar på människans förmåga att reflektera över relationer mellan det förflutna, samtiden och framtiden
(Jeismann, 1979; Jensen, 1997). Historiemedvetande förhåller sig till
historieämnet och historievetenskapen som livsvärlden förhåller sig till
övriga skolämnen och vetenskaper, det vill säga alla människor lever
med ett historiemedvetande och detta faktum föregår mötet med historieämnet och historievetenskapen. Historiemedvetandets funktion är att
orientera vårt handlande framåt i relation till historiska berättelser vi bär
med oss, och det formas och omformas genom berättelser som svarar
mot frågor vi ställer oss när vi orienterar oss i samtiden. Ytterst innefattar historiemedvetande alla mentala operationer – känslomässiga, kognitiva, medvetna och omedvetna – som skapar historisk mening (Rüsen,
2004).
Kulturhistorikern Jörn Rüsen (2004, 2004a, 2012) talar om detta som
det narrativa paradigmet där den historiska berättelsen är den meningsbärande enheten för historiemedvetande. Historiskt berättande är intuitivt och naturligt för människan och historiskt tänkande har därför berättelsens form. Att skapa historisk mening innebär att tillägna sig disciplinära förhållningssätt samtidigt som kunskapsintresset och
berättandets funktion är förankrat i livsvärlden. Det historiska lärandets
uppgift är att utveckla narrativ kompetens och göra människor kompetenta att möta och hantera historiska erfarenheter och fenomen på meningsfulla sätt som historiskt bildade personer. Rüsen menar att en historiskt bildad person har en särskild form av historiemedvetande som
kvalificerats med hjälp av historiedisciplinära erfarenheter av hur historiska berättelser formuleras (jfr. Clark & Grever, 2018; Kölbl & Konrad, 2015; Rüsen, 2012; Seixas, 2006).
I det narrativa paradigmet (Rüsen, 2004) finns alltid en relation mellan livsvärld och historiedisciplinära sammanhang. Det finns alltså alltid en relation mellan intuitiva och vardagliga sätt att tolka historiska
källor och de sätt som historievetenskapen erbjuder, och denna relation
blir betydelsefull i historieundervisning. Det saknas i hög utsträckning
empirisk forskning som undersöker källtolkningens funktion i relation
till historiemedvetande och hur undervisning kan kvalificera historiemedvetande genom arbete med historiska källor (jfr. Clark & Grever,
2018, s. 189 ff.). Den här avhandlingen försöker undersöka vilka konsekvenserna av dessa relationer kan bli i historieundervisning, bland annat i fråga om vilken livsvärldens funktion kan vara i relation till lärande av historisk källtolkning.
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Historiemedvetande är endast indirekt tillgängligt genom de handlingar vi utför i relation till historiska problem och antas i den här forskningen komma till uttryck som frågande, erfarande och tolkning av
historia. Historiskt frågande och erfarande sätter fokus på impulsen att
skapa historisk mening och Rüsen (2004) menar att såväl frågandet som
erfarandet ofta är pre-narrativt, det vill säga varken frågandet eller erfarandet har inledningsvis berättelsens form. Frågande kan initieras av
något empiriskt närvarande från det förflutna såsom ett föremål eller en
text. Sinnligt erfarande skapar en historisk fascination av nyfikenhet,
intresse eller kanske oro vilket stimulerar frågandet (Rüsen, 2012). Frågandet kan också initieras av omskakande händelser i samtiden som innebär ett brott eller en diskontinuitet mellan det förflutna och nuet, som
krig eller konflikter (Rüsen, 2004, s. 121 ff., 2012, s. 47 ff.). Brottet gör
att individen vänder sig mot det förflutna med implicita eller explicita
historiska frågor med en vilja att förstå. Elevers uttryck för dessa frågor
kan identifieras och studeras empiriskt när de arbetar med källuppgifter
i historia. I den här forskningen har historiska källor och föremål varit
tänkta att initiera historiskt frågande och vara ett stöd för historiskt erfarande, och därmed fylla funktionen att aktivera och stimulera historiemedvetande och skapa behov av historisk orientering. Källors funktion
att skapa historisk fascination var en central del av undervisningsdesignen i de båda studier som ligger till grund för avhandlingen.
Historiskt erfarande skapar en önskan att historisera det förflutna
såsom det erfars i nuet genom historisk tolkning (Rüsen, 2017, s. 138
ff.). Historisk tolkning utgör övergången mellan den pre-narrativa och
den narrativa funktionen i historiskt meningsskapande. Att tolka enskilda källor eller föremål behöver inte omedelbart ta den historiska berättelsens form utan kan fungera som hjälpmedel i att konstruera historiska berättelser. Att tolka enskilda källor kan betraktas som en övning
i att hantera historiskt erfarande på ett rationellt sätt. Det historiska tolkandet handlar om att ordna och koppla samman historiska fakta och
händelser i ett logiskt temporalt förlopp där historiska aktörers handlingar får en rationell orientering. Även elevers uttryck i det tolkande
arbetet kan identifieras och studeras empiriskt när de undersöker historiska källor, kontextualiserar dem och använder dem för att kasta ljus
över historiska frågeställningar. Det som är kännetecknande för aktiverat historiemedvetande är att elever erfar något de möter i undervisningen som ett historiskt problem, det vill säga deras temporala orientering aktiveras. Det är inte i relation till alla uppgifter och episoder i
undervisningen som historiemedvetande är aktiverat, utan det kan vara
andra kognitiva processer som kommer till uttryck i handlandet (jfr.
42

Clark & Grever, 2018, s. 191 ff.). Det kan exempelvis handla om elevers sociala relationer eller praktiska frågor relaterade till skolan. En
viktig del av det empiriska arbetet har varit att identifiera episoder där
temporala aspekter kommit till uttryck i elevers handlingar.

Historisk källtolkning
Historisk tolkning syftar både på processen att skapa historiskt meningsfulla relationer mellan spåren från det förflutna och nuet och på de
uttolkningar i form av historiska berättelser som är resultatet av den
processen (Chapman, 2011, s. 96 ff.; Tosh, 2011, s. 158 ff.). Historisk
tolkning omfattar såväl meta-reflektioner över tolkningars innebörder
och villkor, som praktiskt tolkningsarbete med historiska källmaterial.
Historiedidaktiker är överens om att alla dessa aspekter är relevanta för
historiskt lärande, men frågan är om reflektionen är en förutsättning för
att kunna engagera sig i källtolkning, eller om det är möjligt att börja i
praktiskt arbete med källor, vilket i sin tur kan möjliggöra meta-reflektion.
I den här avhandlingen är det historisk tolkning som arbets- och lärandeprocess som fokuseras i relation till de historiska källor som användes i mellanstadie- och gymnasiestudiernas undervisning i form av
arkeologiska föremål och historiska texter. Med historisk källtolkning
avses förmågan att förstå historiska källors innebörd i relation till historiska frågor och sammanhang som formuleras och behandlas i historieundervisning (jfr. Cooper, 2018, s. 32 ff.). Att förstå historiska tolkningar innebär att kritiskt reflektera runt de olika sätt som människor
och samhällen begripliggör tid och förändring. Ämnesdisciplinen historia förser oss med verktyg i form av praxis och begrepp för att på ett
systematiskt genomföra, jämföra och utvärdera historiska tolkningar
(Tosh, 2011, s. 138 ff.). Historiedidaktiker inom den empirisk-kognitivistiska riktningen brukar betona ämnesdisciplinära aspekter av tolkningsarbete och vikten av reflektion över källtolkningens villkor (Cooper, 2018, s. 32 ff.). Elever behöver förstå att det förflutna har tolkats
på olika sätt, men också hur det tolkats olika och varför.
Elever ska också lära sig att utvärdera olika tolkningar av det förflutna (Chapman, 2011, s. 97 ff.). Den här förståelsen av historisk källtolkning utgörs av meta-reflektioner kring historieämnets villkor, som
ibland beskrivs som föregående och delvis separerad från praktiskt
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arbete med källor7 (jfr. Chapman, 2011, s. 97; Lee & Shemilt, 2004).
Elevers vardagsföreställningar, som ofta är kontraintuitiva till historiska uppfattningar, uppfattas ofta stå i vägen för dessa meta-reflektioner och måste utmanas i undervisningen. Inom den empirisk-kognitivistiska riktningen betonas dock att praktiskt källarbete är betydelsefullt för att underlätta reflektionen (jfr. Counsell, 2004; Fordham,
2007).
Från ett historiefilosofiskt perspektiv framträder synen på historisk
tolkning som en integrerad process där vardagsföreställningar och livsvärld bildar förutsättningar för historiskt lärande och meta-reflektion.
Relationen mellan meta-reflektionen och praktiskt arbete med källor
blir därmed närmast det omvända. Ur ett historiemedvetandeperspektiv
är källtolkning en kognitiv process som är förankrad i livsvärlden men
också metodologiskt reglerad i historiedisciplinen (Rüsen, 2004). Livsvärlden föregår genom erfarandet alltid källtolkning och meta-reflektion. Källtolkning är den process som utvinner historiska fakta ur artefakter som texter och föremål och sammanför dessa fakta till historiska
berättelser som svarar mot de frågor vi ställer (Rüsen, 2017). Det är med
andra ord tolkningen som gör fakta historiska, men också källtolkningen som genererar historiska fakta. Tolkning är därmed en dubbelriktad process i relation till historiska fakta. Detsamma gäller för historisk kontextualisering där dubbelsidigheten gäller både historicitet men
också historiskt lärande. Den som gör en historisk tolkning sätter in
fakta i ett historiskt sammanhang, men faktakomponenten är samtidigt
redan en historisk komponent i det historiska skeendet i sig självt. Det
som är avgörande för vad i tolkningen som är relevant avgörs av det
fenomen vi vill orientera oss i relation till i nutiden. Historiskt lärande
är också dubbelsidigt i och med att den som lär sig historia behöver
kontextuella kunskaper för att kunna tolka en källa, men källan bidrar
samtidigt till att bygga kontextuella kunskaper.
I termer av konkret undervisning och lärande är historisk källtolkning i hög grad förmågeorienterad. Källtolkning är då ett integrerat
praktiskt och teoretiskt kunnande i relation till historiska källor, frågor
och kontexter. En hypotes i avhandlingen är att praktiskt arbete med
historiska källor, där aspekter av livsvärlden integreras i tolkningsarbete, kan bidra till förståelsen av historia som en tolkande vetenskap.
7

Synligt hos exempelvis Chapman (2011, s. 97): “Research suggests that, prior to asking students to identify, explain and evaluate variant interpretations of the past, we should focus on
developing understandings of what interpretations are. Students often hold tacit assumptions,
based on everyday epistemologies that are likely to impede the development of their understanding of historical interpretation.”
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Avhandlingen undersöker historisk källtolkning i sin undervisningskontext med avseende på vad kunnandet att tolka källor i relation till
historiska frågeställningar och i en historisk kontext innebär, men också
hur källtolkningsarbete kan ha en funktion i ett vidare historiskt lärande.

Historiskt resonerande som kunnande
Det övergripande forskningsobjektet i avhandlingen är historisk källtolkning, som kan ses som en aspekt av att kunna resonera historiskt.
Kunnandet har beskrivits teoretiskt bland annat av historiedidaktikerna
Carla van Boxtel och Jannet van Drie, som definierar historiskt resonerande som en ämnesspecifik socialt situerad aktivitet som utförs i syfte
att beskriva historisk förändring eller för att förklara och jämföra historiska fenomen och händelser (van Boxtel & van Drie, 2013, 2018; van
Drie & van Boxtel, 2008). Begreppet historiskt resonerande används i
avhandlingen som historiedidaktisk inramning för kunnandet att arbeta
med och tolka historiska källor. I historiedidaktiken har historiskt resonerande använts både för att definiera och operationalisera historieundervisningens mål och de undervisningsaktiviteter elever engageras i
(Carretero & Voss, 1994; Leinhardt, Stainton, Virji & Odoroff, 1994;
Perfetti, Britt & Georgi, 1995; Voss & Carretero, 1998; Monte-Sano &
De La Paz, 2012).
Inom det historiedidaktiska fältet förekommer alternativa och ibland
överlappande konceptualiseringar för att begreppsliggöra ämneskunnandet. Bland dessa finns historisk literacitet (Lee, 2011) och historiskt
tänkande (Lévesque & Clark, 2018; Seixas & Morton, 2013). Inom
undervisningsforskningen har literacitetsbegreppet blivit inflytelserikt
inte enbart i termer av att kunna läsa och skriva utan i termer av kritiska
förhållningssätt till, och kommunikation genom, texter inom olika kunskapsfält. I historiedidaktiken har literacitetsbegreppet närmast blivit ett
paraplybegrepp som rymmer en rad olika problemställningar och ansatser, bland annat i relation till att kunna läsa och skriva historiska texter
samt argumentera i text, men också i relation till att konsumera historiska medier som film, spel och skönlitteratur (Metzger & MacArthur
Harris, 2018, s. 7). Literacitetsbegreppet har också sammanförts med
historiemedvetande i en ambition att skapa bättre förutsättningar för
elever att orientera sig i en ständigt föränderlig samtid (Lee, 2011).
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Figur 1. Källanvändning är en aktivitet i historiskt resonerande som görs för att besvara frågor och belägga slutsatser. Återgiven från van Boxtel & van Drie (2018, s.
152).

Den klart dominerande konceptualiseringen är dock historiskt tänkande
som har varit framträdande i angloamerikansk historiedidaktik sedan
1970- och 80-talet. Historiskt tänkande har en kognitivistisk inramning
men det saknas gemensamma definitioner inom det historiedidaktiska
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fältet, vilket har gjort att historiskt tänkande har fått olika betydelser i
olika delar av framförallt den engelskspråka världen. Fokus har bland
annat legat på progression, bedömning, disciplinärt kunnande och medborgarkunskap (Lévesque & Clark 2018, s. 135–137).
van Dries och van Boxtels (2018) modell för historiskt resonerande
har ambitionen att syntetisera olika konceptualiseringar av historiskt
kunnande genom att beakta både kognitiva och socio-kulturella
aspekter. Konceptualiseringen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i den
empirisk-kognitivistiska forskningen och lägger fokus på både historiskt stoff och på historiska meta-begrepp, men också på epistemologiska föreställningar, läs- och skrivförmågor samt motivationsaspekter.
Historiskt resonerande betraktas dock som socio-kulturellt situerat där
elever enkultureras i kollektiva och diskursiva praktiker som ryms i
historiekulturen. För att tydliggöra den socio-kulturella aspekten har
van Boxtel och van Drie i sin senaste grafiska modell placerat historiskt
resonerande i mitten av en ring som utgörs av historiekulturen i termer
av populärhistoria och disciplinär historia (se Figur 1). Historiskt resonerande betraktas som ett integrerat kunnande som betonar elevers deltagande i historiska praktiker och aktiviteter. Resonerandet har därmed
en tydlig praktikdimension som fokuserar elevers kommunikativa
handlande snarare än kognitiva processer. Detta gör historiskt resonerande empiriskt undersökningsbart genom elevers explicita tal- och
skriftproduktion. Historiskt resonerande placerar källtolkning i ett
historiedidaktiskt sammanhang som är praktiskt grundat och handlingsorienterat.
Den analytiska modellen för historiskt resonerande (van Boxtel &
van Drie, 2018, s. 151 ff.) består av sex komponenter eller aktiviteter:
1) att ställa historiska frågor, 2) att tolka och använda historiska källor,
3) att kontextualisera historiskt, 4) att argumentera för ståndpunkter, 5)
att använda historiska ämnesbegrepp (som medeltid, renässans eller
industrialisering) samt 6) att använda historiska meta-begrepp (som orsak och verkan, kontinuitet och förändring eller perspektivtagande).
Avhandlingen fokuserar framförallt aktiviteten att tolka och använda
historiska källor men kommer indirekt att beröra övriga komponenter,
som att kontextualisera och argumentera, samt att använda ämnesbegrepp och meta-begrepp. Aktiviteten att använda historiska källor definieras av van Boxtel och van Drie som att utvärdera källor i förhållande till historiska frågor samt att identifiera, tolka och bekräfta information i källor i syfte att belägga slutsatser. Avgränsningsproblematiken mellan delaktiviteterna är en konsekvens av att historiskt
resonerande betraktas som ett komplext och integrerat kunnande som
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innebär att elever använder flera eller samtliga förmågor när de beskriver förändring, jämför eller förklarar historiska fenomen och händelser.
Samtidigt som de är integrerade i praktiken måste de sex komponenterna kunna hållas isär analytiskt i historiedidaktisk forskning.
van Boxtel och van Dries teoretiska och analytiska typologi för historiskt resonerande har sammantaget en omfattande empirisk grund
genom att de sex ingående komponenterna var för sig är relativt väl
utforskade i empirisk-kognitivistisk historiedidaktik (jfr. van Boxtel &
van Drie, 2018, s. 155-161). Historiskt resonerande utgörs av en rad
kunnanden som var för sig är komplexa och som måste fyllas med ytterligare kvalitativa innebörder som gör dem relevanta för lärare i
undervisningspraktiken. Framförallt är det dock ytterligare kunskaper
om relationerna mellan de ingående aktiviteterna och kunnandena som
behövs tillsammans med kunskaper om hur elever utvecklar sitt historiska resonerande (van Boxtel & van Drie 2018, s. 167). Kanske kan
historiskt resonerande bidra till att empiriskt föra samman aspekter av
det historiefilosofiska konceptet historiemedvetande med resultat från
de empirisk-kognitivistiska riktningarna av historiedidaktiken.

Fenomenografi och variationsteori
Avhandlingen har en fenomenografisk och variationsteoretisk ansats.
Fenomenografi har använts som metodologisk ansats och variationsteori har både använts som design- och analysverktyg i de båda studier
som forskningen bygger på. I den första och tredje artikeln användes
fenomenografi och variationsteori för att analysera datamaterialet,
skapa kategorier av uppfattningar samt identifiera kritiska aspekter och
i den andra och fjärde artikeln var variationsteori en del av det analytiska ramverket.
Fenomenografi är en deskriptiv och kvalitativ forskningsansats som
undersöker och beskriver människors sätt att erfara världen (Larsson,
1986; Marton, 1981; Marton & Booth, 2000). Ambitionen är att kartlägga variationen, eller spännvidden, av uppfattningar av ett fenomen
för en grupp individer. Forskaren försöker skapa en så fullständig bild
av en grupps uppfattningar som möjligt. Fenomenografi utgår från antagandet att uppfattningar delas och kommuniceras mellan människor
och att det på kollektiv nivå finns ett begränsat antal sätt att erfara ett
fenomen (Marton, 1981). För att erfara ett fenomen krävs att vi kan urskilja det i relation till andra närliggande fenomen. Urskiljandet sker
genom att vi uppfattar och är medvetna om specifika aspekter hos ett
fenomen som skiljer det från andra. Forskarens uppgift är att utforska
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kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen genom att beskriva dessa
särskiljande aspekter (Runesson, 2006). Olika sätt att uppfatta ett fenomen kan formuleras som deskriptiva kategorier av uppfattningar som
tillsammans bildar ett utfallsrum. Utfallsrummet är en uppsättning beskrivningskategorier av uppfattningar. Kategorierna av uppfattningar är
relaterade till varandra i en logisk struktur som ofta, men inte alltid, är
hierarkisk. Kategorierna ska vara så fullständiga beskrivningar som
möjligt av en grupps uppfattningar (Marton & Booth, 2000). Fenomenografiska utfallsrum beskrivs i den första och tredje artikeln. I en
undervisningskontext kan den fenomenografiska ansatsen bidra med
nycklar till elevers lärande. Lärande innebär att erfara nya aspekter av
fenomen och när läraren har kunskap om elevers sätt att förstå världen
kan bättre undervisning designas som möjliggör erfarande av nödvändiga aspekter.
Fenomenografi kan sägas ha haft en abduktiv funktion i relation till
historiedidaktisk forskning. I en abduktiv ansats (Peirce, 1960) pendlar
forskaren mellan empiriska data och kända kunskaper och teorier i sökandet efter mönster och de bästa förklaringarna (Fejes & Thornberg,
2015). Abduktion handlar om att formulera hypoteser som förklarar enskilda fall bättre än andra möjliga hypoteser. Forskaren utgår då från
empiriska data men avvisar inte teorier och forskning. Abduktionen
sker därför inom ramarna för teoribildningar men vidareutvecklar också
teorier. Teorier växer och förändras för att avspegla nya observationer
samtidigt som teorin som helhet ska vara konsistent med tidigare observationer (Stiles, 2009). Nya grundsatser kan därför inte läggas till hur
som helst utan måste passa logiskt i teorin, som fortfarande måste kunna
förklara tidigare observationer. Den här forskningen är abduktiv och teoriutvecklande i relation till forskningsobjektet historiskt resonerande i
källtolkningsarbete, och ansatsen kan bidra till teoretiseringen av historisk källtolkning och ge teoretiska perspektiv på historiskt resonerande
i källtolkningsarbete.
Fenomenografi har teoretiserats till en lärandeteori i form av variationsteori som, till skillnad från fenomenografi, gör anspråk på att beskriva och förklara både lärande och undervisning (Marton & Booth,
2000; Marton, 2015). Fenomenografi och variationsteori är därmed tätt
sammanlänkande. Teoretiseringen av fenomenografi till variationsteori
har inneburit en förskjutning från att företrädesvis ha beskrivit uppfattningar av fenomen till att beskriva skillnader i uppfattningars beskaffenhet (Pang, 2003). Den teoretiska förskjutningen har inneburit ett fokusskifte från hur något beskrivits till vad som beskrivits, samt fokus
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på skillnadernas natur. Variationsteori lägger fokus på de aspekter som
skiljer olika sätt att uppfatta ett fenomen (Marton, 2015).
Variationsteori utgår från att människors erfaranden utgörs av ett
samtidigt urskiljande av nödvändiga aspekter av ett fenomen och att urskiljandet sker genom variation. Urskiljandet möjliggörs då aspekter av
ett fenomen varierar mot en bakgrund av invarianta aspekter. Allt erfarande, och därmed allt lärande, förutsätter med andra ord variation. I
variationsteori är komponenterna urskiljning, variation, medvetenhet
och samtidighet förutsättningar för lärande. Vi kan endast erfara det vi
samtidigt kan urskilja och urskiljning sker genom variation, vilket förutsätter tidigare erfaranden som vi kan referera till och hålla i medvetandet samtidigt. Utgångspunkten är att lärande alltid är ett lärande av något, vilket brukar refereras till som lärandets objekt – lärandeobjektet.
Varje lärandeobjekt består av en uppsättning aspekter som måste urskiljas för att lärande ska ske. Lärande sker när någon urskiljer och medvetet fokuserar nya aspekter av ett lärandeobjekt. Att kunna något innebär att samtidigt urskilja och fokusera ett objekts nödvändiga aspekter
(Pang, 2003). När lärande har skett kan individen urskilja nya aspekter
av ett lärandeobjekt och även urskilja relationer mellan aspekterna på
ett medvetet sätt (Pang & Ling, 2011).
För en grupp individer är ofta vissa aspekter särskilt svåra att urskilja
och de blir därmed kritiska för att objektet ska uppfattas på ett särskilt
sätt. Dessa aspekter brukar kallas kritiska aspekter (Marton, 2015). Variationsteori riktar uppmärksamheten mot lärandets objekt och dess kritiska aspekter. Pedagogikforskaren Ulla Runesson (2017, s. 49-50) betonar att kritiska aspekter är ”något dynamiskt och framväxande, snarare än en statisk lista över olika ämnesinnehåll som eleverna behöver
lära sig”. Kritiska aspekter är relationella och finns mellan den som lär
sig och det som lärs. Ofta används en fenomenografisk ansats för att
identifiera kritiska aspekter genom att jämföra kategorier av uppfattningar (Pang & Ki, 2016). Identifierandet av kritiska aspekter är således
ett teoretiskt arbete utifrån empiriskt grundade kategorier av uppfattningar.
För lärare är kunskap om kritiska aspekter för en viss grupp och ett
visst lärandeobjekt viktig när undervisning ska designas. Med hjälp av
en medveten variation, exempelvis kontrastering, kan undervisning
möjliggöra urskiljandet av ett lärandeobjekts olika aspekter. Variationsmönster i form av kontraster användes i båda studierna för att möjliggöra urskiljande av lärandeobjekten.
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Metod och genomförande

Undervisningsutvecklande designforskning
Den här avhandlingen kan betecknas som undervisningsinriktad designforskning (educational design research), det vill säga forskning
som systematiskt designar, utvecklar, analyserar och utvärderar undervisningsinterventioner med det dubbla syftet att skapa forskningsgrundade lösningar på komplexa undervisningsproblem, och att utveckla
nya kunskaper om interventionernas förutsättningar samt processen att
designa och utveckla dem (Plomp, 2013). Designforskning kan generera åtminstone två typer av kunskapsprodukter: dels forskningsgrundade interventioner med målet att lösa praktiska undervisningsproblem,
och dels empiristiskt testade designprinciper (van den Akker, 1999;
Linn, Davis, & Bell, 2004) som ger insyn i interventionens funktion,
vägledande principer för interventionen (proceduriella principer) samt
viktiga aspekter av, eller erfarenheter från, själva genomförandet av interventionen (substantiella principer).
Proceduriella designprinciper syftar på designaktiviteter som anses
lovande när det gäller att utveckla en effektiv och fungerande intervention, medan substantiella principer syftar på viktiga aspekter av interventionen som synliggörs först i genomförandet av undervisningen. Designforskning genomförs både för att utveckla undervisning och för att
validera tidigare forskningsresultat (van den Akker, 2013; Plomp,
2013). Forskningen i den här avhandlingen har framförallt genomförts
av utvecklingsskäl när forskningsgrupperna, baserat på tidigare forskning i kombination med praktisk erfarenhet, har designat och testat interventioner som kretsar runt historiskt undersökningsarbete med historiska källor. Forskningen innefattar dock även validerande forskningsaspekter eftersom hypoteser grundade i tidigare empirisk forskning
testats. Designprinciper kan betraktas som heuristiska påståenden som
adresserar undervisningsproblem. Dessa principer är utvecklade och
prövade i specifika undervisningskontexter och det finns ingen garanti
att de fungerar på samma sätt i andra kontexter med andra förut-

51

sättningar. Principerna kan dock testas och därmed valideras i nya
undervisningskontexter.
Designforskning studerar vanligen inte effekten av enskilda variabler, utan undervisningskontexter som helheter – som integrerade och
meningsfulla fenomen (van den Akker, Gravemeijer, McKenney &
Nieveen, 2006; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004). Designforskning
strävar därmed inte efter att formulera kontextfria generaliseringar, utan
ambitionen är att framställa resultat på ett sätt som gör det möjligt för
andra professionsutövare att överföra resultaten till egna undervisningskontexter. Pedagogikforskaren Ingrid Carlgren (2017) menar att designforskning kan betraktas som partikularistisk forskning där kunskapsformeringen sker genom specificering snarare än genom generalisering. Iterativiteten i designforskning genererar alltmer nyanserade
och specifika kunskaper om kunskapsobjekten och deras relation till
undervisningen, vilka behövs för att utveckla undervisningspraktiker.
Pedagogikforskaren Staffan Larsson (2009) menar att undervisningsutvecklande forskning visserligen har generaliserande anspråk, men då i
analytisk och teoretisk mening, snarare än i statistisk mening. Teoretisk
generalisering handlar då om att undersöka specifika undervisningssituationer i relation till teorier i syfte att identifiera generella drag i praktiska och partikulära situationer. Därmed kan slutsatser dras som är
både teoretiskt och empiriskt grundade och som handlar om att förstå
centrala relationer mellan teoretiska kategorier och de fenomen som
studerats i praktiken.
Praktikutvecklande forskningsansatser ryms ofta inom paraplybegreppet aktionsforskning, som används för att generellt beteckna lärardrivna, interventionistiska och praktiknära ansatser (Rönnerman,
2011). Exempel på ansatser inom aktionsforskningsfältet är designstudier (Shavelson, Phillips, Towne, & Feuer, 2003; Walker, 2006) och
designexperiment (Brown, 1992; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrere, &
Schauble, 2003) där forskningsfrågorna vanligen formulerats av forskare, ibland i samverkan med lärare, utifrån forskning och teorier. I den
här avhandlingen har learning study (LS)8 valts som designorienterad
forskningsansats. LS kan betraktas som en evidensgrundad, praktikutvecklande och interventionistisk forskningsansats med fokus på lärandeobjektens innebörd och undervisningens möjliggörande av lärande.
LS utvecklades i Hong Kong och introducerades i Sverige i början av
2000-talet men rötterna går att spåra till den japanska lesson study-traditionen (Jugyou kunkyuu) som spred sig västerut för ett par decennier
8

För utförliga genomgångar av learning study läs Carlgren (red.) (2017a) och Lo (2012).
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sedan (Elliot, 2012). Lesson study9 är en hundraårig lärardriven praktikutvecklande tradition där möda läggs på planeringen av forskningslektioner som ska iscensätta specifika lärandemål (Lewis, 2000). Ofta
uttrycks dessa som att överbrygga avståndet mellan lärares vision och
elevers faktiska förmåga. Lesson study erbjuder ett didaktiskt sammanhang för undervisningsutveckling men saknar som regel lärandeteoretisk grund vilket gör det svårt att dra teorigrundade slutsatser. LS skiljer
sig från lesson study genom sin explicita koppling till lärandeteori, vilket gör ansatsen mer lämplig för undervisningsutvecklande forskning,
samt fokus på lärandeobjekten och den teoretiskt grundade relationen
mellan lärande och undervisning.

Learning study som designforskning
Flera forskare (jfr. Carlgren, 2017; Cochran-Smith & Lytle, 1999; Elliott, 2012), myndigheter och intresseorganisationer (jfr. Pont, Elmore,
Kools & Donaldson, 2015; Skolforskningsinstitutet, 2017) argumenterar för att lärare behöver forskningsresultat i form av kunskaper och
utprövade redskap så att undervisning kan bedrivas på vetenskaplig
grund. Det förutsätter en forskning för lärare, det vill säga forskning om
frågor och problem som är relevanta och centrala i lärares professionsutövning. Ett sätt att uppnå detta är att involvera lärare i forskning och
bygga den runt frågor som uppstår i lärares undervisningspraktik. Därmed kan forskning generera resultat som talar direkt till lärare och mer
omedelbart kan användas för att utveckla undervisning. Forskare hävdar att forskning som utförs av lärare, eller där lärare är aktiva, potentiellt kan ha en större inverkan på̊ undervisningspraktiker än traditionell
akademisk forskning (Cochran-Smith & Lytle, 1999; Elliott, 2012;
Newton & Burgess, 2008). LS är en praktikutvecklande forskningsansats med ett praktiskt och teoretiskt ramverk som möjliggör för lärare
att medverka som forskare och medforskare. Forskande lärare deltar
samtidigt i både undervisnings- och forskningspraktiken. Även om det
innebär utmaningar för lärare att lära sig forska (Labaree, 2003), har
lärare också unika erfarenheter som blir betydelsefulla i praktiknära
forskning, bland annat för att identifiera och välja forskningsproblem
men också för att planera, genomföra och analysera forskningslektioner
(Johansson & Thorsten, 2017; Thorsten & Johansson, 2017).

9

Det japanska uttrycket Jugyou kunkyuu översattes till engelska av James W. Stigler och James
Hiebert (1999) till lesson study för att beteckna den lärardrivna och klassrumsbaserade traditionen i Japan.
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Praktiknära forskning som inkluderar lärare beskrivs ibland som klinisk undervisningsforskning, det vill säga forskning som utgår från lärares professionella frågor och problem där lärarerfarenheten blir betydelsefull för att belysa forskningsfrågor i relation till undervisning (Bulterman-Bos, 2008; Carlgren, 2012). En fråga har varit om det
huvudsakliga syftet med undervisningsforskning ska vara att utveckla
undervisningspraktiker eller att bidra till diskursiv teoretisk kunskap
(Kemmis, 2010). Från ett kliniskt forskningsperspektiv behöver de
samtidiga praktiska och teoretiska fokusen inte vara en konflikt, eftersom utgångspunkten är att praktik och teori ömsesidigt konstituerar
varandra. Det är interventionen som gör det möjligt att generera den
empiri som behövs för att vidareutveckla teorin. Interventionen räcker
dock inte. Förutsättningen för ett systematiskt samspel mellan teori och
empiri är att interventionen ges en teoretisk innebörd (Carlgren, 2017).
Jag har i tidigare forskning (Johansson, 2017) argumenterat för att LS
som klinisk forskningsansats kan bidra till att utveckla undervisningspraktiker samtidigt som resultaten kan bidra till att utveckla ämnesdidaktisk teori. Detta förhållningssätt speglar även ambitionen i avhandlingen som är att bidra både till utvecklingen av historieundervisning
och till historiedidaktisk teoribildning.
I grunden är LS en forskningsansats där lärare använder sina professionella erfarenheter, ibland tillsammans med forskare, för att på ett systematiskt sätt utreda vad elever ska lära sig, vad det innebär att lära sig
något, vilka svårigheter eleverna uppvisar när de lär sig något samt hur
det avsedda lärandet kan möjliggöras i undervisningen. Vanligen utgår
forskningsgruppen från något (lärandeobjektet) som elever har svårt att
lära sig och börjar med att undersöka vad som är kritiskt för att en grupp
elever ska lära sig det som avses. Ofta preciseras lärandeobjektet ytterligare som ett resultat av forskningsprocessen. Utifrån kritiska aspekter
planerar och genomför lärare forskningslektioner som utvärderas, revideras och genomförs i en iterativ (cyklisk) process. Forskningslektionerna dokumenteras med ljud- eller videoupptagningar och analyseras
med hjälp av lärandeteori (vanligen variationsteori) i syfte att undersöka
vilket lärande som möjliggjordes. I en LS läggs inte fokus på undervisningens förutsättningar i form av metoder, tid eller organisation utan på
det undervisningen syftar mot, det vill säga det eleverna förväntas lära
sig.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifiera och välja lärandeobjekt.
Undersöka vad eleverna kan sedan tidigare (förtest).
Planera forskningslektion/-er och/eller övningar.
Genomföra forskningslektioner/-övningar.
Undersöka vad eleverna kan efter undervisningen (eftertest).
Analys av elevernas lärande och undervisningen, samt revideringar.

Figur 2. Den iterativa forskningsprocessen i learning study. Modell baserad på
Carlgren, Eriksson & Runesson (2017, s. 20 ff.).

Avsikten med en LS är att bättre förstå lärandeobjektet och studera hur
det utvecklas genom undervisningen, och för lärarna att förstå sambanden mellan undervisning och lärande. Förändringen kan innebära att
kunskaperna om lärandeobjektet fördjupas men också hur kontextuella
faktorer förändrar förutsättningarna för lärande. Ett sätt att synliggöra
lärandeobjektets förändring är att undersöka, och jämföra, vad lärarna
planerade att eleverna skulle lära sig (det avsedda lärandeobjektet), vilket lärande som möjliggjordes i undervisningen (det iscensatta lärandeobjektet) och vad eleverna visade att de lärde sig (det levda lärandeobjektet) (Marton & Tsui, 2004). Vid första anblick förefaller det enkelt
att göra skillnad mellan faserna. Det avsedda lärandeobjektet är det som
lärarna ville att eleverna skulle lära sig. Det iscensatta lärandeobjektet
är det lärande som tillgängliggjordes i undervisningen genom instruktioner, övningar och material och det levda lärandeobjektet är det eleverna faktiskt lärde sig. I praktiken finns inga tydliga gränser mellan
lärandeobjektets faser utan de övergår i varandra allteftersom lärandeobjektet konstitueras av lärare och elever tillsammans. Det är däremot
analytiskt nödvändigt att teoretiskt hålla isär lärandeobjektets faser.
Ofta används olika typer av för- och eftertester som genomförs före respektive efter forskningslektionerna. På så sätt är det möjligt att synliggöra vad eleverna faktiskt lärde sig och därmed vilket lärande som möjliggjordes samt hur lärandeobjektet utvecklades.
I praktiken anpassas genomförandet av en LS till det aktuella lärandeobjektet samt till den grupp lärare och elever som ska genomföra
undervisningen. Utifrån hittills genomförda studier går det att konstatera att LS genomförs på åtminstone fyra olika sätt (Carlgren, Eriksson
& Runesson, 2017, s. 27). Dels kan forskningsprocessen och LS-processen vara densamma med kontinuerliga analyser och revideringar,
men processerna kan också vara utdragna med pauser för analyser och
revideringar. LS kan också genomföras för att generera forskningsdata
som i huvudsak analyseras i efterhand, vilket innebär att revideringarna
inte arbetas in i studien. Slutligen kan LS genomföras som kvasi-
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experimentell design där olika undervisningsupplägg jämförs. Den
forskning som beskrivs i den här avhandlingen svarar bäst mot den
tredje av dessa ansatser – LS som datagenerering. Analyserna i avhandlingens artiklar har framförallt gjorts efter avslutad LS. De olika LS har
dock också haft tydliga inslag av den första och andra formen där undervisningsutvecklingsprocessen i hög grad sammanfallit med forskningsprocessen.
För att förstå och analysera relationen mellan undervisning och lärande i en LS behövs teoretiska redskap. Som tidigare nämnts används
ofta fenomenografi som analysredskap i syfte att kartlägga elevers erfaranden av lärandeobjektet och variationsteori för att designa undervisning och för att analysera lektioner med avseende på vilket lärande
som möjliggjordes. Det är dock möjligt att kombinera LS med andra
lärandeteorier som verksamhetsteori (Eriksson, 2017), men även ämnesdidaktisk teori och forskning i olika faser av problemformuleringen,
designarbetet, genomförandet och analysen (Johansson, 2017).

Learning study i den här forskningen
Forskningsintresset i den här avhandlingen är att undersöka vad det innebär för mellanstadie- och gymnasieelever att lära sig resonera historiskt i historiskt källtolkningsarbete, samt hur lärandet kan möjliggöras
i historieundervisning. LS har använts som forskningsansats eftersom
den erbjuder särskilda förutsättningar för iscensättning och synliggörande av lärandeobjekten i undervisningen. LS-ansatsen fyller åtminstone två funktioner i den här forskningen: för det första som en
metod för att skapa goda förutsättningar för att utveckla och iscensätta
de avsedda lärandeobjekten, och för det andra som en metod att generera kvalitativa forskningsdata för vidare analyser av lärandeobjekt och
lärande. LS erbjuder dels en metod som sätter fokus på lärandeobjekten,
det vill säga kunnandet kopplat till ämnesinnehållet i undervisningspraktiken. Dels inkluderar ansatsen lärares undervisningserfarenhet och
tysta kunskap så denna får betydelse i relation till ämnesdidaktisk forskning och lärandeteori. Eftersom lärare är aktiva i att formulera problemställningar och designa undervisning skapas potentiellt goda förutsättningar för iscensättning av lärandeobjekten. Därmed reduceras risken
för problem med kunskaps- och idéöverföring mellan forskare och lärare som annars kan försvåra forskningen (Brown & Campione, 1996).
LS kan på så sätt samtidigt vara praktikutvecklande och teoriutvecklande i ämnesdidaktiskt hänseende. I den här forskningen är LS framförallt teoriutvecklande genom att bidra med empiriska underlag till
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ämnesdidaktisk forskning om historiskt resonerande och historisk källtolkning, men ur de deltagande lärarnas perspektiv har den också varit
praktikutvecklande.
I genomförandet av en LS synliggörs elevers sätt att förstå lärandeobjekt genom kvalitativa (ofta fenomenografiska) analyser av elevers
förförståelse eller uppfattningar. Detta sker ofta med hjälp av muntliga
eller skriftliga förtest. LS är i grunden interventionistisk och iterativ vilket innebär att revideringar av forskningslektioner görs kontinuerligt
baserat på analyser av undervisningen. Iterativiteten är en forskningsmässig styrka, men en svårighet är att hinna göra djupgående analyser
av undervisningen samtidigt som forskningslektioner planeras och genomförs. I de LS som den här forskningen baseras på innebar tempot i
forskningslektionerna begränsningar vad gäller djupet i de analyser som
kunde göras mellan cyklerna. Det faktum att lärandeobjekten var relativt outforskade och oprecisa, och att forskningslektionerna flera, innebar att kvalitativa analyser gjordes med viss hast för att fungera som
underlag för revideringar. Forskningsgruppernas bedömningar var att
även de snabba analyserna hade relevans för revideringarna av forskningslektionerna och att bättre förutsättningar för elevernas lärande
kunde skapas. Djupare analyser av datamaterialet efter avslutandet av
LS kunde dock ge nya och delvis annorlunda resultat. Med djupare kunskaper om lärandeobjekten är det troligen möjligt för dessa metodologiska aspekter av forskningsprocessen att konvergera så att forskningsoch LS-processerna i högre grad sammanfaller.

Vetenskaplig kvalitet
Valet av forskningsansats för med sig frågor om forskningsresultatens
giltighet, bland annat i termer av representativitet och generaliserbarhet.
Eftersom designforskning ofta är partikularistisk och genomförs i lokala kontexter, väcks frågor om representativitet. I de LS som diskuteras i avhandlingen kan valet av skolor och deltagande lärare och elever
sägas representera en form av bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014).
Denna urvalsform är vanlig i småskaliga, kvalitativt orienterade pilotprojekt där urvalet gjorts på praktiska grunder som är funktionella i relation till forskningsuppgiften. Det innebar i den här forskningen att jag
som forskare skapade kontakter med lärare och gjorde urval som fungerade för att genomföra den aktuella forskningen. De medverkande lärarna, i samverkan med mig, valde de klasser som deltog i studierna. I
de båda LS som presenteras i avhandlingen har jag som författare och
forskare haft professionella kopplingar sedan tidigare till de deltagande
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lärarna. Ett viktigt motiv i urvalet var att hitta skolmiljöer och medverkande lärare som både ville delta i studierna och som kunde bidra till
ett effektivt och kvalitativt genomförande av undervisningen. Motivet
var att skapa effektiva och fungerande forskningsgrupper.
I gymnasiestudien deltog cirka 120 elever i årskurs 1 på en gymnasieskola i Stockholms innerstad tillsammans med två lärare. Varken
skolan eller eleverna var utvalda för att vara representativa för gymnasieskolor eller gymnasieelever i allmänhet, utan det var lärarnas förmåga och vilja att delta i studierna som var avgörande. Dessutom hade
jag som forskare och de medverkande lärarna en professionell relation
sedan tidigare. Eleverna på de båda teoretiska programmen (samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen) som deltog var relativt högpresterande (sett till avgångsbetyg från grundskolan) och det
stora flertalet motiverade att delta i undervisningen. De deltagande lärarna hade mångårig undervisningserfarenhet, goda ämneskunskaper
och var enligt min bedömning skickliga professionsutövare.
I mellanstadiestudien deltog 56 elever från tre klasser, och tre skolor,
i årskurs 4 och 5, tillsammans med tre lärare. De tre skolorna låg i
Stockholmsområdet men representerade en större bredd av skolor än i
gymnasiestudien. I artiklarna refereras skolorna till som Alfa, Bravo
och Charlie (efter det engelska fonetiska alfabetet). Alfaskolan är en
förortsskola med en stor andel elever som själva är invandrade eller som
har invandrade föräldrar. Bravoskolan är en innerstadsskola på andra
sidan av spektrumet med en hög andel välmotiverade elever med goda
språkkunskaper, och Charlieskolan är en innerstadsskola med ett varierat elevunderlag. De tre lärarna kom att delta i forskningen som ett resultat av att jag hade lärt känna dem genom ett professionsutvecklande
seminarium i praktisk historiedidaktik som jag ledde tillsammans med
kollegor. Urvalet av skolor möjliggör intressanta jämförelser mellan
skolorna, men det har inte varit syftet med forskningen och görs inte i
någon av artiklarna. Däremot erbjuder urvalet av skolor en lämplig empirisk bredd för att undersöka lärande och undervisning i skolmiljöer
med olika förutsättningar.
Urvalet av skolor, lärare och elever är med andra ord inte representativa i någon statistisk mening, utan urvalet är gjort för att skapa goda
förutsättningar för att kunna genomföra forskningen. Detta motiveras
av att det är det historiska kunnandets kvalitativa innebörd och karaktär
som står i fokus för forskningen, och att dessa aspekter har kunnat studeras på ett effektivt sätt i de beskrivna skolmiljöerna. Ytterligare en
viktig aspekt var att samverkan mellan mig som forskare och medverkande lärare skulle fungera bra så att forskningsgruppen kunde arbeta
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effektivt. I efterhand kan konstateras att samverkan i forskningsgrupperna fungerade på ett bra sätt, och även eleverna i de deltagande klasserna var engagerade i arbetet och hade ett generellt sett bra fokus på
undervisningsuppgifterna. Kollaborationen mellan forskaren och medverkande lärare kan betraktas som en forskningskvalitet i sig, genom att
både forskar- och lärarblicken finns med i planering och genomförande
av forskningsprojektet, och genom att möjliggöra att interventionerna
blir både teoretiskt och erfarenhetsmässigt förankrade (Carlgren, 2017;
Johansson & Thorsten, 2017).
Forskningsansatsen och samarbetet mellan forskare och lärare medförde dock även metodologiska utmaningar. En första utmaning handlade om att kontinuerligt diskutera och hantera gränsdragningar mellan
de undervisningsutvecklande och de forskningsorienterade aspekterna
av projekten. Lärare och forskare hade oftast sammanfallande intressen
och erfarenheter men ibland uppstod spänningar mellan olika intressen,
som kan ha bottnat i lärarnas ansvar för eleverna mot forskningens intressen. En risk är att lärare hamnar i kläm mellan elevers behov och
forskningens intressen. I båda forskningsgrupperna kunde vi, enligt min
bedömning, hantera dessa potentiella spänningar på konstruktiva sätt
genom att diskutera dem öppet. En andra utmaning, framförallt för de
deltagande lärarna, var att hantera undervisningen som forskningsobjekt, snarare än att betrakta den i utvärderande termer (jfr. Thorsten &
Johansson, 2017). Detta innebar ett skifte från att intuitivt anlägga en
lärarblick på undervisningen till att förvärva en analytisk och distanserad forskarblick. En misslyckad lektion kan vara svår att hantera för en
lärare eftersom eleverna inte fick möjlighet att lära sig det som avsågs,
medan den fortfarande kan vara givande ur forskningssynpunkt. Jag kan
konstatera att det var utmanande för båda forskningsgrupperna att distansera sig från undervisningen och eleverna i analysarbetet. En tredje
utmaning, framförallt för lärarna, var att tillgodogöra sig relevant historiedidaktisk forskning, att använda teorier och teoretiska modeller i det
praktiska analysarbetet och att applicera resultaten för att revidera
forskningslektionerna (jfr. Johansson & Thorsten, 2017). Dessa utmaningar kunde hanteras genom kontinuerliga möten där gemensam läsning diskuterades och genom att tillsammans bygga en förtroendefull
forskningsmiljö.
Deltagandet i forskningsprojekten skapade ett särskilt intresse hos
eleverna vilket sannolikt bidrog till att engagemanget i undervisningen
ökade. Å ena sidan kan det faktumet ses som en kritik i fråga om representativitet, men det bidrog också till att eleverna var villiga att visa upp
sina lärandeprocesser och kunskapsresultat och därmed var det möjlig59

görande för genomförandet av forskningen. Närvaron av flera och andra
vuxna i klassrummet än den undervisande läraren bedöms ha påverkat
undervisningen i liten utsträckning. Flera av klasserna var vana vid fler
än en lärare i klassrummet sedan tidigare, och eleverna vande sig snabbt
vid flera vuxna i klassrummet. En möjlig inverkan kan ha varit att skapa
ytterligare motivation för eleverna att delta aktivt. Sammantaget bedömer jag att forskningsgruppens närvaro i undervisningen haft liten inverkan på elevernas arbete i klassrummet.
Med kvalitativ designforskning följer frågor om resultatens generaliserbarhet. Ambitionen i den här forskningen är att belysa kvalitativa
aspekter av historisk källtolkning och att resultaten ska kunna bidra till
utvecklandet av historiedidaktisk teori – inte att uttala sig generellt om
elevers lärande av, eller kunnighet i, historisk källtolkning. Eftersom
det är kvalitativa aspekter som ska beskrivas blir frågan om generaliserbarhet i kvantitativ mening inte central, och studierna kan enbart
fånga kvalitativa skillnader i de aktuella elevgrupperna. De här studierna utgör endast ett par fall av historisk källtolkning på olika skolstadier och bör kompletteras med andra studier för att få en mer heltäckande bild. Studier med andra elevgrupper kan synliggöra andra aspekter
av historisk källtolkning. Det förefaller rimligt att anta att det lärande,
det kunnande och de svårigheter som kommer till uttryck i de här undervisningskontexterna äger viss generaliserbarhet åtminstone i ett svenskt
skolsammanhang. Kommande studier av elevers lärande av källtolkning kan komplettera bilden med nya innebörder och kunskaper.
En rimlig nivå av generalisering i kvalitativa studier kan vara det
Staffan Larsson (2009) beskriver som mönstergeneralisering. Detta är
en strävan efter heuristisk validitet där ambitionen är att beskriva och
förstå lärande- och undervisningsfenomen, exempelvis historisk källtolkning, på nya sätt i sina kontexter. Resultatet blir tolkningar av det
empiriska materialet uttryckt som teoretiska konstruktioner, begrepp eller modeller av mönster funna i den empiriska världen. Kunskaperna
kan då bli generellt användbara i liknande undervisningskontexter –
men måste inte med nödvändighet bli det. Kunskaper om kontexter och
professionella bedömningarna blir avgörande för möjligheten att generalisera forskningsresultaten till nya sammanhang. En begränsning är
det ibland dolda antagandet om homogenitet mellan grupper som studeras i olika kontexter. Elever, och grupper av elever, erfar rimligen
fenomen i undervisningen på likartade sätt, men forskaren måste vara
öppen för att uppfattningar varierar med sammanhangen. Ytterst är alla
elever och grupper unika och lärandeobjekt kan efterhand fyllas med
nya innebörder och bli mer nyanserade. På så sätt arbetar den
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undervisningsutvecklande forskningen mot ökad precisering och med
kontextbeskrivningar som gör det möjligt för andra professionsutövare
att överföra resultaten till egna undervisningssammanhang.

Forskningsdata
Alla forskningsdata i avhandlingen har genererats i, eller i anslutning
till, praktisk historieundervisning (se Tabell 1). Forskningsdata i gymnasiestudien utgörs av transkriptioner av gruppintervjuer som genomfördes inför den första LS, transkriptioner av forskningslektionerna
samt transkriptioner av elevgruppernas samtal när de arbetade med två
källtolkningsuppgifter. Den huvudsakliga analysenheten var elevers
samtal med varandra och läraren. Det var således elevernas utsagor i
muntlig kommunikation som låg till grund för beskrivningar av de kvalitativa innebörderna av kunnandet att tolka källor. De elever som intervjuades inledningsvis deltog också i forskningslektionerna. LS genererar stora mängder forskningsdata, och det är enbart data som svarar mot
artiklarnas forskningsfrågor som analyserats i avhandlingen.
I den första artikeln användes en initial kartläggning av elevernas erfaranden av en historisk källa. 15 elever i årskurs 1, som gick på det
samhällsvetenskapliga (SA) och naturvetenskapliga (NA) programmet,
intervjuades. Eleverna valdes slumpmässigt från klasslistor och tillfrågades om deltagande, varvid några tackade nej. Åtta av de intervjuade
eleverna gick på NA-programmet, och sju på SA-programmet. Åtta av
eleverna var pojkar och sju flickor. Intervjuerna genomfördes som fem
gruppintervjuer där två till fyra elever deltog. Eleverna deltog i gymnasiekursen Historia 1B och befann sig en tredjedel in i kursen. Intervjuerna spelades in audiellt och transkriberades i sin helhet. Intervjuerna
varierade i längd mellan 15 och 20 minuter. Vid tillfället för intervjun
hade eleverna inte arbetat med historiska källmaterial i historieundervisningen på gymnasiet.
I den andra artikeln analyserades huvudsakligen transkriptioner från
sex elevgruppers källtolkningsarbete. Ljudinspelningarna härrörde från
den andra LS på SA-programmet, det vill säga då undervisningen och
redskapen som användes hade reviderats efter den första iterationen.
Elevgruppernas arbete med de första källövningarna spelades in audiellt
och transkriberades. Varje elevgrupp utgjordes av fyra till sex elever
som tillsammans arbetade med den historiska källan och den tolkningsmall som konstruerats. I den andra artikeln användes även transkriptioner från omkringliggande lektioner för att kontextualisera elevers arbete med uppgifterna, samt elevers ifyllda tolkningsmallar.
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Tabell 1. Översikt över artiklarnas forskningsdata.

ARTIKEL
1
2

3

4

TYP
Gruppintervjuer

OMFÅNG*

Gruppsamtal
Arbetsmaterial
Klassamtal
Förtest
Eftertest
Gruppsamtal
Arbetsmaterial
Klassamtal
Gruppsamtal
Arbetsmaterial

210 minuter

85 minuter

12 mallar
160 minuter
45 test
50 test
750 minuter
65 mallar
320 minuter
750 minuter
65 mallar

ELEVER**
15 totalt
8 pojkar
7 flickor
6 grupper
32 elever

ÅRSKURS
GY, åk 1
NA- & SAprogrammet
GY, åk 1
SAprogrammet

56 totalt
Åk 4, 5
3 klasser om
20, 10 & 26
elever
56 totalt
Åk 4, 5
3 klasser om
20, 10 & 26
elever

* Tidsomfånget är uppskattat och motsvarar de ljudinspelningar som transkriberats.
** Avser totala antalet elever som deltog i undervisningen. Viss frånvaro gjorde att
inte alla elever deltog i alla delar.

Forskningsdata i mellanstadiestudien utgörs på liknande sätt av transkriptioner av elevers och lärares tal under lektionerna, samt elevers
skriftliga produktion i för- och eftertest samt i de tolkningsmallar som
användes av elevgrupperna. Forskningsdata från samtliga tre skolor har
analyserats, med fokus på undervisningsepisoder som svarar mot artiklarnas forskningsfrågor. Liksom i gymnasiestudien är det därmed enbart vissa data som genererats i studierna som analyserats i artiklarna. I
den tredje artikeln analyserades elevernas skriftliga responser på ett förtest samt på ett eftertest där de försökte besvara en historisk fråga med
hjälp av bilder på arkeologiska föremål. Eleverna arrangerade och limmade fast bilderna på papper och kompletterade med text, pilar och
andra illustrationer. Valet att låta eleverna besvara frågorna fritt utifrån
bilder av föremål gjordes på grundval av att det bedömdes svårt för dem
att enbart besvara frågan skriftligt. Det huvudsakliga datamaterialet utgjordes av transkriptioner från ljudinspelningar när eleverna arbetade
med de arkeologiska föremålen i grupp, samt av elevers och lärares
samtal i helklass. Även elevernas tolkningsmallar användes för att
bättre förstå innehållet i samtalen.
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I den fjärde artikeln analyserades transkriptioner från elevers och lärares samtal i klassrummet, samt från elevers arbete i grupp med de arkeologiska föremålen. Transkriptionerna av elevers och lärares samtal
utgör det huvudsakliga datamaterialet, men även elevers anteckningar
på tolkningsmallar har använts för att bättre förstå samtalens innehåll. I
analysarbetet valdes först data som var kopplade till de fyra stegen i den
historiska undersökningssekvensen, och sedan identifierades episoder i
datamaterialet som vara relevanta i relation till artikelns frågeställningar för fortsatta analyser.
Ljud- och videoinspelningar (videoinspelningar av elever gjordes enbart i gymnasiestudien) för de aktuella forskningslektionerna transkriberades i sin helhet och enklare överväganden gjordes angående formerna för transkriberingen. Transkriberingarna avspeglade i princip ordagrant vad som sades under lektionerna men återgav inte nyanser i
form av betoningar, viskningar, röstläge eller liknande. Detta val gjordes på grundval av att det var det kommunicerade innehållet som stod i
fokus. Dock återgavs frågor och utrop med tillämpliga tecken för att
återge vissa nyanser i interaktionen. I mellanstadiestudien transkriberades vissa lektioner av medverkande lärare som en del av utvecklingsarbetet.

Studiernas metodologi
I den första och tredje artikeln användes fenomenografi för att analysera
elevers uppfattningar av historisk källtolkning. Fenomenografi undersöker och beskriver variationen av uppfattningar av ett fenomen såsom
de framträder för människor – kvalitativt skilda sätt att erfara världen.
Det var den totala variationen av uppfattningar och inte individuella
uppfattningar som stod i centrum för analysen. De transkriberade datamaterialen behandlades därför som sammanhållna texter som avspeglar
gruppernas uppfattningar av det aktuella fenomenet. Den analytiska
processen följde i huvudsak följande steg (jfr. Dahlgren & Johansson,
2015, s. 167 ff.):
a) Lära känna datamaterialet – transkribering och närläsning i flera
omgångar.
b) Kondensation – att identifiera och klippa ut betydelsefulla passager i datamaterialet.
c) Jämförelse – att söka efter och identifiera likheter och skillnader
mellan passager.
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d) Gruppering – skapa grupper av passager utifrån likheter och skillnader som i sin tur relateras till varandra.
e) Kategorisering – artikulera innebörden i kategorierna utifrån likheterna. Kategorierna namnges kärnfullt – beteckningen ska ligga
nära empirin.
f) Kontrastering – kontrastera kategorierna mot varandra genom att
undersöka om passager passar i fler än en kategori. Meningen är
att kategorierna ska exkludera varandra, det vill säga de ska inte
överlappa varandra och vara uttömmande i relation till empirin.
g) Testning – medverkande lärare testar tentativa utfallsrum på egen
empiri för att testa utfallsrummets giltighet.

I praktiken är övergången mellan stegen flytande, men kännetecknande
för processen är att som forskare först orientera sig i datamaterialet för
att efterhand identifiera kategorier och koncentrera dem så de blir kvalitativt åtskilda. Fenomenografiska analyser resulterar vanligen i utfallsrum av kategorier som är ordnade i relation till varandra på ett logiskt sätt – ofta hierarkiskt. De utfallsrum som presenteras i den första
och tredje artikeln omfattas av fyra kategorier vardera som föreslås vara
hierarkiskt ordnade, det vill säga de illustrerar tilltagande grad av komplexitet i erfarandet. Utfallsrum kan dock vara orienterade på andra sätt,
och sådana alternativa tolkningar av utfallsrummen diskuteras i anslutning till de båda artiklarna.
I båda artiklarna gjordes preliminära analyser utifrån ett förtest, men
i den tredje artikeln fördjupades den kvalitativa analysen med hjälp av
data från forskningslektionerna, samt med hjälp av eftertest. Detta innebär att de slutgiltiga analyserna gjordes först efter studiens slutförande. Det slutgiltiga utfallsrummet låg med andra ord inte till grund för
revideringarna av forskningslektionerna. De initiala analyserna, som
låg relativt nära de slutgiltiga analyserna, var dock värdefulla för undervisningsdesignen. Den tredje artikeln redovisar därmed forskningsresultat som företrädesvis formulerades efter forskningslektionernas genomförande.
En central fråga om validitet i fenomenografiska analyser är att identifiera och definiera det fokuserade fenomenet. I den första artikeln
fanns två potentiella fenomen som eleverna kan antas ha erfarit: den
historiska källan i sig, alternativt historisk källtolkning som process. Intervjusituationen var organiserad som att eleverna blev presenterade
med en historisk källa och frågan som ställdes var: ”vad får vi veta om
det förflutna genom att använda den här källan?”. Intervjusituationen
kan uppfattas som om det var källan i sig som var det fokuserade fenomenet, men det kan också vara källtolkningsprocessen. Dessa båda
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fenomen är närliggande och övervägandet i den första artikeln är att det
huvudsakligen fokuserade fenomenet var den historiska källan, men erfarandena av fenomenet antas också kunna säga något om vad historisk
källtolkning innebar för eleverna. I den tredje artikeln är det större precision i identifierandet av fenomenet och det antas vara uppgiften att
tolka och använda arkeologiska artefakter för att besvara den historiska
undersökningsfrågan.
Metodologin i den andra och fjärde artikeln var att kombinera en
form av innehållsorienterad samtalsanalys med variationsteori för att
analysera elevers lärandeprocesser när de arbetade med källtolkningsuppgifterna (Emanuelsson & Sahlström, 2008; Marton, 2015). Lärande
förstods då som förändrat (mer kvalificerat) deltagande i det historiska
undersökningsarbetet (jfr. Rogoff, 2003) och som ökad förmåga att urskilja centrala aspekter av lärandeobjekten (Marton, 2015). Den huvudsakliga analysenheten var elevers samtal när de arbetade i grupp med
uppgifterna. Dessutom användes elevers arbetsmaterial, till exempel
tolkningsmallar, för att synliggöra arbetsprocessen. Den innehållsorienterade metodansatsen liknar traditionell konversationsanalys (jfr.
Norrby, 2004) men i stället för att intressera sig för samtalens struktur
fokuserades ämnesinnehållet som det konstruerades i social interaktion
(Sahlström, 2008; Sahlström & Melander, 2009). Ämnesinnehållet hanterades då som en integrerad aspekt i samtalsanalysen. Fenomenet som
analyserades var det som eleverna var orienterade mot i sitt samtal i en
specifik situation, vilket i den här forskningen var historisk källtolkning. Enligt variationsteori kan bara det läras som kan urskiljas, och det
som kan urskiljas konstitueras i olika variationsmönster, såsom kontraster (Marton, 2015). Variationsteori användes för att identifiera variationsmönster i interaktionen mellan lärare och elever, mellan elever samt
i relation till redskapen eleverna använde i tolkningsarbetet. Transkriptionerna av gruppsamtalen närlästes och bearbetades i flera omgångar
för att identifiera mönster i samtalen med avseende på hur urskiljande
och ändamålsenligt deltagande möjliggjordes i undervisningsaktiviteten. Till skillnad från i den fenomenografiska analysen skildes inte de
individuella eleverna från sina uppfattningar i datamaterialet. Det gick
med andra ord att följa enskilda elever och grupper genom deras arbetsoch lärprocesser.
I den andra artikeln användes det fenomenografiska utfallsrummet
och de kritiska aspekterna från den första artikeln som analytiskt ramverk, eftersom det var ett sätt att beskriva det avsedda lärandet. På så
sätt skedde samtalsanalysen genom de kritiska aspekter som etablerades
i den första artikeln. I analysarbetet strävade jag efter att identifiera när
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och på vilket sätt eleverna i sin interaktion med varandra visade att de
urskilde lärandeobjektets kritiska aspekter och hur de skapade mening
i arbetet med källorna. Elevers urskiljande av de kritiska aspekterna
blev ett sätt att beskriva hur det kommunikativa handlandet förändrades
allt eftersom eleverna lärde sig och stötte på nya problem i tolkningsprocessen. Ett grundantagande var att elever tillsammans konstituerar
lärandeobjektet genom samtalet och att de olika delarna i interaktionen
var av värde för att förstå elevers meningsskapande. Ambitionen var att
använda representativa elevcitat som kunde synliggöra elevers urskiljande samt de svårigheter de stötte på. Fylligare citat gör det möjligt för
läsaren att följa de analytiska resonemangen vilket bidrar till den kommunikativa validiteten.
Metodologin i den fjärde artikeln skilde sig från den andra artikeln
genom att de formulerade designprinciperna, snarare än de kritiska
aspekterna, var organiserande för analysarbetet. Artikeln undersökte
vilket lärande som möjliggjordes genom tre designprinciper som låg till
grund för undervisningen: i) undersökningsarbete utifrån en autentisk
interkulturell fråga, ii) undersökningsarbete med fokus på källtolkning,
och iii) undersökningsarbete genom materiell kultur i form av arkeologiska föremål. Designprinciperna undersöktes genom sina operationaliseringar som historieundervisning när eleverna arbetade med arkeologiska föremål. Undervisningsepisoder som var kopplade till de fyra stegen i undervisningssekvensen analyserades med hjälp av innehållsorienterad konversationsanalys och variationsteori. Avsikten var att undersöka hur undervisningsdesignen möjliggjorde lärande av källtolkning och vilka inslag som var hindrande för lärande. På så sätt var målet
att på empirisk grund uttala sig hur designprinciperna var relevanta och
effektiva för att möjliggöra lärande av källtolkning av arkeologiska föremål.

Gymnasiestudiens undervisningsdesign
Studien inleddes med en kartläggning av elevers uppfattningar av en
historisk källa med anknytning till det historiska stoff som utvecklingsprojektet skulle behandla. Den fenomenografiska analysen genererade
ett tentativt utfallsrum av uppfattningar med kritiska aspekter, vilket låg
till grund för undervisningsdesignen och de redskap för källtolkning
som konstruerades (se Figur 3). Forskningsgruppens idé var att utifrån
variationsteori arbeta med kontrastering av tolkningsmallens aspekter
för att möjliggöra urskiljandet av rimliga historiska tolkningar. Källtolkningsmallen erbjöd eleverna redskap i form av frågor för tolknings66

arbetet. Mallen konstruerades utifrån Peter Seixas och Tom Mortons
(2013) modell som utgår från tre aspekter av tolkningsarbetet: källgranskning, kontextualisering och jämförelse med andra källor. De här
aspekterna av källtolkning omsattes i undersökande frågor som skulle
riktas mot den historiska källan. En avslutande del i mallen riktade uppmärksamheten mot vad källan kan berätta och vilka historiska frågor
källan kan bidra till att besvara. Tolkningsmallen delades digitalt och
eleverna kunde samarbeta i dokumentet samtidigt.
Tolkningsmallen skulle erbjuda en nödvändig variation av aspekter
av källtolkningen med frågor riktade mot källan, mot den historiska
kontexten och mot andra källor. Forskningsgruppen valde avsiktligt att
inte använda de traditionella källkritiska begreppen (tendens, närhet,
beroende och äkthet) i tolkningsmallen. I stället formulerades kritiska
frågor som var avsedda att sätta igång elevernas historiska resonerande
och få dem att reflektera över omständigheterna runt källans tillkomst.
Lärarna arbetade med kontrastering av tolkningsmallens olika delar för
att eleverna skulle få möjlighet att urskilja olika aspekter. Bland annat
kontrasterades rimliga och orimliga uttolkningar av källan, samt möjliga och omöjliga historiska frågor i relation till källan. Avsikten var att
eleverna skulle få möjlighet att erfara gränserna för den historiska tolkningen.
Undervisningsmomentet genomfördes som en del av gymnasiekursen Historia 1B och omfattade ett tiotal lektioner som fokuserade Sveriges demokratiseringsprocess mellan 1850 och 1930. Klasserna arbetade med tre historiska gruppers inkludering och exkludering i demokratiseringen. Grupperna var arbetare, kvinnor samt prostituerade.
Utifrån undervisningserfarenhet och historiedidaktisk forskning formulerades några principer för designen. De historiska fallen skulle vara
historiskt betydelsefulla och skulle kunna avslöja något om både historiska och samtida förhållanden. De historiska frågeställningarna skulle
vara autentiska, det vill säga avspegla genuina historiska problem som
inspirerade till vidare undersökningar (jfr. Schreiber et al., 2006). De
historiska fallen skulle byggas runt olika källtyper som fotografier,
brev, registerutdrag eller tidningsartiklar, som var associerade till
varandra genom de historiska frågor de kunde belysa, men som samtidigt representerade olika perspektiv. Källorna fick gärna motsäga
varandra eller ge olika bilder av ett skeende. Totalt omfattade varje historiskt fall 10-15 historiska källor. Källmaterialet var i grunden trovärdigt och innehöll angivelser om vem som skapat källan och när.
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KÄLLANS TILLKOMST
Vem skapade källan,
och när?
Vilket syfte kan skaparen av källan haft?
Vilka avsikter eller intressen finns dolda i
källan?
Vilka föreställningar
och värderingar, eller
begränsningar
kan
skaparen av källan ha
haft?

ANTECKNINGAR OCH CITAT
Gustaf Andersson (och hans kamrater på verkstaden) någon gång
mellan 1847 och 1918 i Stockholm. I slutet av brevet finns det en
kommentar från polisen.
Gustaf Andersson skriver brevet till polisen för att rapportera om
en kvinna (prostituerad) som smittat honom med en könssjukdom. Källan hade en direkt avsikt då det sändes. Nu fyller det inga
dolda intressen.

Författaren av brevet hade fallit offer för en hemsk kvinna som
smittat honom. Hans ton är arg och arrogant med ett tydligt syfte
att skicka in kvinnan på sjukhem för att hindra henne från att
smitta fler ordentliga arbetare. Han var kritisk till religion och ogillade prästerna. Han ville skydda sina arbetskamrater och hyste
ingen respekt för polisen.
KÄLLANS RELATION TILL DEN HISTORISKA KONTEXTEN
Vilka samhällsförhål- Männen hade makt över kvinnorna, som Andersson skriver i texlanden rådde när käl- ten är det viktiga att männen har det bra, hur de prostituerade
lan skapades? Hur av- kvinnorna mådde spelade ingen roll. Det var även bara männen
speglas detta i källan? som köpte sex av kvinnor och inte tvärtom. De sociala skillnaderna mellan arbetare, polis och präster var inte lika stor som
förut. Yttrandefrihet. Polisen tog mycket allvarligt på detta brev.
Det är enligt dem ett stort problem.
Vilka föreställningar, Fattigdom var mycket vanligt och många kvinnor prostituerade
normer eller idéer do- sig för att kunna försörja sig. Dessa sågs ner på och hade inte
minerade när källan mycket värde. Detta avspeglas i källan på så sätt att Andersson
skapades? Hur av- skriver om henne som att hon är ett avskum som inte ska få
speglas detta i källan? “förstöra hederliga järnarbetare” med sina sjukdomar.
KÄLLANS RELATION TILL ANDRA KÄLLOR
Primärkällor
som Svårt för oss att veta, mycket möjligt att Andersson överdriver i
stödjer eller motsäger sitt brev. Sanningen kan ju motsäga sig en del. Det Anna Wessinformationen i käl- man skrev i sitt brev skiljde sig betydligt från Gustafs. Hon har relan?
spekt för polisen, hänvisar till gud och skriver om vården hon fått
och inte om ett straff.
Sekundärkällor som I historieboken “Historiens ansikte” står det: “Många kvinnor
stödjer eller motsäger vände sig mot att endast kvinnorna betraktades som problem.”
informationen i käl- Kvinnorna som sålde sexuella tjänster betraktades alltså som prolan?
blemet och det gjorde inte kunderna. Det stödjer brevet då mannen beskyller kvinnan även fast det var på egen risk som han
köpte tjänsterna.
”Offentlighetens kvinnor – Prostitution i Sverige 1812–1918”
stödjer källan till stor del, de prostituerade tvingades till kurhus
“för att bli smittfria”. Polisen har hand om reglementeringen efter
1859. “Det är viktigt att män får utlopp för sina könsdrifter” och
det var en fördel att det fanns bordeller, alltså var männen de viktiga, kvinnorna sket man i. Motsägelsefullt är att texten säger att
det viktiga var ordningen i staden och inte som Andersson säger
att förebygga smittandet. Senare blev själva prostitutionen “Ett
nödvändigt ont” snarare än sjukdomarna.
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KÄLLANS ANVÄNDBARHET
Vilken viktig historisk Att prostitution var ett vanligt yrke för kvinnor, och att det inte
information får vi från var ett dugg skamligt att, som man, köpa sexuella tjänster. Även
källan?
präster köpte sex (enligt Andersson). Män (även arbetarklassens
män) hade större yttrandefrihet och frihet att bl.a. köpa sexuella
tjänster och kritisera kyrkan.
Vilka historiska frågor Hur såg man på prostituerade under 1800 och 1900-talet?
kan källan bidra till att Hur var förhållandet mellan kvinnor och män på slutet av 1800besvara?
talet? Hur reagerade män om det blev smittade med dröppel av
prostituerade kvinnor?

Figur 3. Struktur och frågor i källtolkningsmallen med en elevgrupps anteckningar.

Varje fall hade två så kallade ingångskällor som var representativa för
fallet och som erbjöd inspirerande ingångar till källmaterialet och de
historiska frågeställningarna. Utifrån ingångskällorna formulerade eleverna sina historiska frågeställningar.
Avsikten var att eleverna skulle få möjlighet att lära sig formulera
historiska frågor samt tolka och använda de historiska källorna för att
belysa frågorna. De skulle också få kontextuella historiska kunskaper
om den historiska förändringsprocessen. Designen byggde på att växelvis arbeta med de historiska källorna och den historiska kontexten.
Forsningslektionerna följde nedanstående grundstruktur:
Lektion 1: Förtest genomfördes och därefter introducerades kursmomentet
samt historiska begrepp (kontinuitet, förändring, inkludering och exkludering). Eleverna tittade på ett avsnitt av ”Hundra svenska år” (Häger & Villius, 1999) och använde de historiska begreppen.
Lektion 2: Orientering kring historisk källtolkning och källkritik. Källtolkningsmallen introducerades och den första tolkningsövningen genomfördes. Källtolkningens villkor och svårigheter diskuterades.
Lektion 3: Genomgång av den första källövningen och kontextualisering
genom en sekundärkälla (utdrag ur Svanström, 2006). Eleverna utvecklade
sina tolkningar av brevet. Diskussion av källtolkningsprocessen och vikten
av kontextualisering.
Lektion 4: De historiska fallen introducerades och fördelades mellan elevgrupper. Eleverna arbetade med ingångskällorna och övade med tolkningsmallen. Det egentliga undersökningsarbetet tog sin början.
Lektion 5: Kontextualiserande föreläsning med ekonomihistoriskt perspektiv samt återkoppling till elevernas tolkningsarbete med respektive ingångskälla.
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Lektion 6: Eftertest genomfördes. Eleverna introducerades till ytterligare
en ingångskälla. Gemensam avslutande reflektion om resultatet av arbetet
med källorna och vad som varit svårt.
Lektion 7-10: Eleverna formulerade historiska frågeställningar utifrån de
båda källor de undersökt och valde därefter ytterligare historiska källor som
tillhandahölls för var fall i relation till frågeställningen. Kontextualiserande
föreläsningar med politiskt och socialhistoriskt perspektiv.

Exempel på historiska frågeställningar som eleverna formulerade var:
”vilka argument fanns för och emot den kvinnliga rösträtten”, ”hur förändrades arbetarklassens krav sekelskiftet 1900” eller ”hur såg man på
prostituerade i början på 1900-talet?”. Totalt sett bearbetade eleverna
fem till sex historiska källor var. Arbetet med de historiska frågorna och
källorna varvades med kontextualiserande föreläsningar. Utdrag från
historisk litteratur och historieläroböcker användes. Kursmomentet avslutades med en examination där eleverna argumenterade för sin historiska frågeställning, tolkade en ny historisk källa i syfte att kasta nytt
ljus över frågeställningen samt kontextualiserade sin tolkning.
Mellan undervisningscyklerna genomfördes revideringar av undervisningen som innebar att ytterligare ett redskap för eleverna, som
hjälpte dem att sammanställa tolkningsresultaten, tillfördes. Examinationen för arbetsmomentet förändrades till att inkludera en ny källa att
tolka i relation till de historiska frågorna och nya sekundärkällor tillfördes. Strukturen och formuleringarna i tolkningsmallen omformulerades
dessutom för att göra den tydligare. En central revidering handlade om
att etablera en undersökande och tolkande praktik, snarare än en praktik
som gick ut på att hitta rätt svar. Ursprungligen genomförde läraren och
klassen en gemensam tolkning av källan med hjälp av tolkningsmallen.
Revideringen innebar att en uppsättning frågor formulerades som den
historiska källan kunde bidra till att besvara, samt ett antal frågor som
källan inte kunde belysa. Dessutom formulerades svar på frågorna som
belades i källan. Ett exempel på en fråga som kunde besvaras var: ”hur
uttrycker sig arbetare i kontakt med överhögheten i form av ex. myndighetspersoner mot slutet av 1800-talet”, medan en som inte kunde besvaras var: ”hur många hade Dröppel i Stockholm under slutet av 1800talet?” Genom att kontrastera frågorna och diskutera rimligheten i tolkningar skulle eleverna få erfarenhet av olika tolkningsmöjligheter och
att arbeta med historiska belägg samt erfara tolkningsarbetets gränser.
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Mellanstadiestudiens undervisningsdesign
I likhet med gymnasiestudien inleddes mellanstadiestudien med ett förtest där eleverna utifrån sina förkunskaper försökte besvara en historisk
undersökningsfråga med hjälp av ett antal fotografier av arkeologiska
föremål med korta bildtexter. Den preliminära fenomenografiska analysen låg till grund för designen av lektioner och tolkningsredskap som
skulle möjliggöra ett lärande runt vikingatiden som innefattade interkulturella perspektiv på perioden samtidigt som eleverna övade sin förmåga att tolka historiska källor i form av arkeologiska artefakter. Utvecklingsprojektet hämtade inspiration från en amerikansk undervisningsmodell som kallas history labs10 som innebär att eleverna med
hjälp av autentiska historiska källmaterial och bakgrundstexter arbetar
med att besvara en historisk undersökningsfråga. Forskningsgruppen
ville hitta en fungerande metafor för hur arbetet med källorna skulle gå
till och vad det skulle resultera i och skapade begreppet historielaboration. Eleverna hade sedan tidigare en klar bild av naturvetenskapligt
laborativt arbete som innebär att undersöka och lösa problem praktiskt.
De var också bekanta med begrepp som laborationsrapport och hypotes
från skolarbetet. Historielaborationen blev även en metafor för att kommunicera forskningsgruppens arbete med andra kollegor. Konceptet
med historielaborationer utgick från fyra faser i undervisningen som
blev vägledande i det praktiska designarbetet. Dessa faser kan beskrivas
utifrån sina organiserande verb enligt följande:
a) Etablera: introducera undervisningsdrivande fråga, centrala begrepp
och arbetsmaterial samt skriva hypotes.
b) Modellera: visa och gemensamt arbeta med tankeverktyg och redskap.
c) Laborera: undersöka och tolka källorna för att besvara frågan.
d) Rapportera: presentera tolkningar och tillsammans konstruera svaret på
den undervisningsdrivande frågan.

Undervisningsmomentet genomfördes i årskurs 4 och 5 och utgick från
två av utvecklingslinjerna för historia i grundskolan: kulturmöten och
migration, samt två av historieämnets mål: det historiska referensramsmålet som innefattar olika tolkningar av tidsperioder samt förmågan att
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för historisk kunskap. Det centrala innehållet kretsade runt nordens kulturmöten med
övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration
10

Mer om denna undervisningsdesign: https://www.umbc.edu/che/historylabs/
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(exempelvis vikingatida resor), samt frågan om vad arkeologiska fynd
som myntskatter och fynd från andra kulturer kan berätta om bland annat kulturmöten. Undervisningen skulle erbjuda olika perspektiv på vikingatiden genom föremålen.
Ett antal arkeologiska föremål valdes särskilt ut för att synliggöra
kulturmöten och migration med ett interkulturellt perspektiv. Källorna
utgjordes av arabiska myntreplikor av stål, foton av en balansvåg, en
vikt, en av de så kallade Ingvarsstenarna, Ibn Fadlans reseberättelse på
arabiska, ett vikingaskepp och den så kallade Allah-ringen. Till varje
bild formulerades en kort bildtext och en längre kontextualiserande faktatext. Eleverna skulle arbeta mot den undervisningsdrivande frågan i
undersökandet av källorna. Därför konstruerades ett flexibelt tolkningsverktyg (kallat fyrfältaren i undervisningen). Redskapet syftade till att
utveckla elevernas förmåga att själva ställa frågor och tolka historiska
källor utifrån frågeorden vad, när, hur och varför och ett antal underfrågor (se Figur 9). Tolkningsredskapet konstruerades för att svara mot
frågor som arkeologer och historiker vanligen ställer (jfr. Forssberg &
Sennefeldt, 2014; Hodder, 2012; Wineburg, 2007).
För att utgå från elevernas förförståelse inleddes undervisningen med
lärarens modellering av begreppet handel med hjälp av moderna
svenska mynt. De moderna mynten skapade en kontrast mot de arabiska
mynten som därefter introducerades tillsammans med den historiska
undersökningsfrågan. I grupper fick eleverna undersöka både de moderna mynten och de historisk arabiska mynten med hjälp av tolkningsmodellen (se elevexempel i Figur 4). Lärarna modellerade arbetet och
hjälpte eleverna att kontextualisera föremålen. Eleverna arbetade sedan
i grupper om 3-4 med ytterligare några arkeologiska föremål och tolkningsmodellen som hjälpmedel. Eleverna arbetade med varje föremål
under 20-30 minuter. Ytterligare ett viktigt hjälpmedel var en karta utan
nationsgränser som eleverna använde för att lokalisera föremålens
fyndplatser och ursprungsplatser, samt människors historiska färdvägar.
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Figur 4. Anteckningar från elevs arbete med de arabiska mynten.

Forskningslektionerna genomfördes i huvudsak som nedanstående arbetsmoment (lektionslängden varierade mellan skolorna vilket innebär
att momenten fördelades över olika antal lektioner):
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Moment 1: Förtest genomfördes i syfte att undersöka elevernas
förkunskaper.
Moment 2: Konceptet handel modellerades genom moderna mynt.
Undersökningsfrågan (”Varför har det hittats så många nedgrävda
arabiska silvermynt på Gotland?”) etablerades med hjälp av replikor av
arabiska mynt. Eleverna formulerade hypoteser om svaret.
Moment 3: Tolkningsmodellen introducerades med hjälp av de
moderna mynten och de historiska myntreplikorna. Kontextualisering
av de arabiska mynten.
Moment 4: Historielaboration. Eleverna undersökte flera arkeologiska
föremål med hjälp av tolkningsmodellen och kontextuella fakta.
Eleverna reviderade sina hypoteser.
Moment 5: Elevgrupperna redovisade tolkningar för varandra. Föremålen placerades geografiskt på karta för att synliggöra nätverk.
Tolkningar jämfördes. Eleverna reviderade hypoteser.
Moment 6: Övning med kontrasterande narrativ (se Figur 8) och
belägg. Gemensam slutsats formulerades där elevernas tolkningar av
föremålen användes som belägg.
Moment 7: Avslutning på Historiska museet där eleverna undersökte en
ny frågeställning med delvis nya föremål: ”Hur kommer det sig att man
hittat kinesiskt sidentyg i Birka?” Eftertest genomfördes utifrån den nya
frågeställningen med hjälp av nya och tidigare studerade
föremål.

Efter att eleverna redovisat sina tolkningar besvarades den undervisningsdrivande frågan gemensamt under ledning av läraren med hjälp av
elevernas tolkningar som belägg. I syfte att förankra kopplingen mellan
källtolkningen, den historiska berättelsen och historiska belägg konstruerades en övning där två narrativ ställdes mot varandra (se diskussion i
anslutning till Figur 8). Den ena berättelsen byggde på tolkningar som
eleverna givit uttryck för i undervisningen och som representerade de
svårigheter de hade att tolka föremålen historiskt. Den andra berättelsen
var historisk och gick i stora delar att belägga i de arkeologiska föremålen. Eleverna och lärarna arbetade sig genom berättelserna och markerade påståenden som gick att belägga i källorna. Det grafiska intrycket
blev slående eftersom nästan inga påståenden gick att belägga i den
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fiktiva framställningen. Den kontrasterande berättelsen blev ett sätt att
arbeta med de kritiska aspekterna.
Ett eftertest genomfördes i samband med ett avslutande besök på Historiska museet, där eleverna fick en ny frågeställning som de besvarade
med hjälp av föremålen. På museet fick eleverna även möjlighet att se
några av originalföremålen som de arbetat med i undervisningen. Empiriska observationer och analyser under de båda första undervisningscyklerna medförde visa revideringar till undervisningen, uppgifterna
och redskapen. Revideringarna innefattade justeringar av den historiska
undersökningsfrågan, revideringar av faktatexterna, justeringar av frågorna i tolkningsmodellen och arbetsmallarna samt anpassningar av lärarinstruktioner. Övningen med de kontrasterande berättelserna konstruerades inför den sista cykeln, men genomfördes i alla klasserna.

Forskningsetiska överväganden
Den här forskningen har inte genomgått formell etikprövning, men följer Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vad gäller individskyddskravet, vilket innebär
att forskningen svarar mot informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som en del av forskningsprocessen samtalade båda forskningsgrupperna kontinuerligt runt etiska överväganden. Gymnasiegruppen bestod av en forskare (författaren) samt
två undervisande och behöriga historielärare på samma gymnasieskola.
Mellanstadiegruppen bestod av en forskare (återigen författaren) samt
tre undervisande och behöriga lärare på tre olika grundskolor (årskurs
4 och 5). Samtliga lärare var erfarna och hade mångårig undervisningserfarenhet och skolorna var belägna i Stockholmsområdet. Lärarna deltog frivilligt och kände till att de kunde avsluta sin medverkan när de
ville. Forskningens genomförande var förankrad med skolledningarna
som också hade tagit del av och godkänt medgivandeblanketterna.
Eftersom de båda studierna genomfördes i den vanliga skolmiljön
som en del av ordinarie historieundervisning bedöms ingen ytterligare
risk för fysisk eller psykisk skada ha förelegat för medverkande lärare
och elever. Med tanke på undervisningsinnehållet har risken bedömts
som liten att elevernas samtal har behandlat känsliga uppgifter, men det
kan inte uteslutas att ideologiska eller politiska åsikter eller något annat
av känslig karaktär kan ha framkommit i samtalen. Därför har åtgärder
tagits för att skydda elevernas integritet. Det kan finnas en problematik
med att studien har tagit tid i anspråk för elever och lärare. För att minimera risken har tid för medverkan förlagts till särskilt avsedd mötestid
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eller planeringsdagar för lärarna, och datainsamlingen med eleverna har
skett på ordinarie lektionstid under skoltid i skolmiljön. Lärarna genomförde sin medverkan i forskningsprojekten som del av ett ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete där de efter en särskild ansökan till den aktuella
utbildningsförvaltningen erbjöds viss nedsättning i undervisningstid av
huvudmannen.
I relation till informations- och samtyckeskravet informerades rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare om forskningens syfte, hur den
skulle genomföras, hur datainsamlingen skulle ske, hur insamlade data
skulle hanteras, vad forskningen skulle resultera i och hur resultaten
skulle användas. Särskilt viktigt var att informera gymnasieeleverna
(eftersom de skulle betygsättas) om att forskningen inte skulle användas
för att bedöma deras kunskaper eller att deltagandet skulle påverka lärarnas bedömning. Lärare och elever informerades om att deltagandet
var frivilligt och att de hade rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan.
I gymnasiestudien inhämtades samtycke i form av skriftligt medgivande från deltagande elever och vårdnadshavarna informerades om
forskningen och att de kunde välja att inte låta barnet delta i studien. I
mellanstadiestudien inhämtades skriftligt samtycke från vårdnadshavarna och de kunde ange om de inte ville att deras barn skulle delta i
studien. I klassen där en stor del av eleverna invandrat, eller där föräldrarna invandrat, informerades om forskningen i samband med ett skolinformationstillfälle när tolkar fanns närvarande som kunde översätta
informationen för de som hade sådana behov. Jag säkerställde med
skolledning och lärare att ingen elev i de deltagande klasserna hade
skyddad identitet.
I relation till konfidentialitetskravet har alla uppgifter om eleverna
hanterats så att de inte ska kunna identifieras av utomstående. I samband med transkribering av klassrumsdata anonymiserades eleverna
omgående som elev 1, 2 och så vidare, och lärarna som lärare 1, 2 och
så vidare. I forskningspublikationerna är eleverna och lärarna anonyma
och skolorna är avidentifierade. Möjligheten till identifiering av elever
bedöms främst kunna ske genom röstigenkänning. Forskningsdata med
bland annat ljudfiler förvaras på hårddiskar i kassaskåp i minst 10 år i
enlighet med Stockholms universitets regler (Stockholms universitets
tillämpningsföreskrift av Riksarkivets författningssamling, RA-FS
1999:1) på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik (HSD). Forskningsdata har använts i enlighet med
överenskommelse.
Forskningsdata samlades in som ljudupptagningar, videoupptagningar och fotografier av elevers produktion av illustrationer och text.
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Framförallt videoupptagningar kan upplevas som ett intrång i skoltillvaron både för elever och lärare. Forskningsgrupperna samtalade därför
kontinuerligt om dessa frågor under forskningsprocessen, även med
eleverna. Videoupptagningar där elever förekom gjordes enbart i gymnasiestudien. Videoupptagningarna gjordes bakifrån i klassrummet. Det
fanns då en yta i klassrummet som inte täcktes av kameran där elever
som inte ville delta kunde välja att sätta sig när lektionen började. De
behövde då inte kommunicera önskemålet med läraren. Några elever
utnyttjade möjligheten att inte bli filmade. I mellanstadiestudien filmades enbart lärarna (inte eleverna) i samband med att de instruerade eleverna. Ljudupptagningar gjordes med hjälp av diktafon som låg synlig
på bordet när vissa grupper av gymnasie- och mellanstadieelever arbetade med skoluppgifterna. Elever vars samtycke inte hade inhämtats
spelades inte in. I samband med undervisningens genomförande fotograferades elevernas produktion i form av exempelvis tolkningsmallar.
I förekommande fall redigerades elevers namn bort från fotografierna.
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Avhandlingens artiklar

Föreliggande doktorsavhandling innefattar fyra vetenskapliga artiklar
varav två är på svenska och två på engelska. Den första artikeln utgörs
av ett referentgranskat bokkapitel i en antologi, men refereras här till
som en artikel. I artiklarna redovisas resultaten från de båda studierna.
De två artiklar som rapporterar från gymnasiestudien 2012-2013 har tidigare använts i, och legat till underlag för, författarens licentiatuppsats
(Johansson, 2014), vilket betyder att resonemang som relaterar till de
båda första artiklarna återkommer i något reviderad form i avhandlingen. Nedan sammanfattas och diskuteras följande fyra artiklar:
1.

Johansson, P. (2014a). Vad kan gymnasieelever när de kan tolka historiska
primärkällor? Ett utforskande av innebörder och kritiska aspekter av historisk källtolkning. I L. Kvande (Red.), Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk (s. 90-112).
Trondheim: Akademika Forlag.

2.

Johansson, P. (2014b). Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av lärande och meningsskapande när gymnasieelever arbetar med
två källtolkningsuppgifter i historia. Nordidactica – Journal of Humanities
and Social Science Education, 2014(2), 180-207. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-34624

3.

Johansson, P. (2019). Historical enquiry with archaeological artefacts in primary school. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education, 2019(1), 78-104. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva71707

4.

Johansson, P. (2019a). Historical enquiry in primary school: Teaching interpretation of archaeological artefacts from an intercultural perspective. History Education Research Journal, 16(2), 248-273.
https://doi.org/10.18546/HERJ.16.2.07 (in press)
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Artikel 1: Vad kan gymnasieelever när de kan
tolka historiska primärkällor?
Sammanfattning
Artikeln undersöker gymnasieelevers möte med en historisk källa och
vad den historiska källtolkningen innebär i termer av erfaranden och
svårigheter. Tre forskningsfrågor adresseras: i) hur erfar eleverna tolkningen av en historisk källa, ii) vad är kritiskt när eleverna tolkar en
historisk källa, och iii) vad kan eleverna när de kan tolka en historisk
källa? Den första frågan undersöker elevernas uppfattningar av en historisk källa och uppgiften att tolka källan. Den andra frågan undersöker vad som är svårt för eleverna i källtolkningen i termer av urskiljande
av kritiska aspekter. Den tredje frågan diskuterar vilket kunnande eleverna kan förväntas erövra i historieundervisningen. Empirin utgörs av
gruppintervjuer av 15 gymnasieelever i årskurs 1 på två teoretiska program på en gymnasieskola i Stockholm. Hänsyn togs för att få jämn
representation mellan pojkar och flickor samt mellan de teoretiska SAoch NA-programmen. Intervjuerna genomfördes inom ramen för en
förstudie inför en LS och de transkriberade intervjuerna analyserades
med fenomenografi och variationsteori.
Den fenomenografiska analysen genererade fyra kvalitativt åtskilda
kategorier av uppfattningar av den historiska källan och utifrån dessa
identifierades tre kritiska aspekter (se Figur 5). Kategorierna ansågs
vara hierarkiskt ordnade. I den första och minst komplexa kategorin
samlas erfaranden av den historiska källan som en samtidstext i en temporal dimension av variation. Den andra kategorin samlar erfaranden av
den historiska källan som text läst från det egna perspektivet i en
mänsklig dimension av variation. I den tredje kategorin finns erfaranden av källan som en historisk informationstext i en epistemologisk dimension av variation. Slutligen, i den fjärde och mest komplexa kategorin, finns erfaranden av källan som historisk text som måste tolkas
för att förstås. Det fenomenografiska utfallsrummet ska förstås som att
underordnade uppfattningar ingår och kan urskiljas i de överordnade
uppfattningarna. Det mer differentierade urskiljandet av aspekter av lärandeobjektet ses här som liktydigt med lärande. På så sätt beskriver
utfallsrummet en progression av erfaranden och därmed en progression
av historiskt lärande.
Den variationsteoretiska analysen identifierade tre tentativa kritiska
aspekter av vad som var särskilt svårt för eleverna att urskilja för att de
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skulle kunna erfara källan på mer komplexa sätt. Den första kritiska
aspekten föreslås vara att elever måste urskilja det historiska perspektivet på källan, vilket betraktas som en aspekt i den temporala dimensionen. Det innebär att elever måste få erfara att människors temporala
utgångspunkt, eller temporala perspektiv, är betydelsefull för de uttolkningar som görs av historiska källor. Det föreslås att det går att visa
elever hur den historiska berättelsen får olika karaktär beroende på den
temporala utgångspunkten, och att uppmärksamma dem på risken med
anakronistiska och presentistiska uttolkningar.

Figur 5. Kategorier av uppfattningar och kritiska aspekter.

Den andra kritiska aspekten föreslås vara att elever måste urskilja den
historiske andres perspektiv, vilket refereras till som en aspekt i en
mänsklig dimension. Aspekten innebär att elever måste få erfara hur
generaliseringar utifrån oss själva och våra schablonföreställningar om
det mänskliga påverkar och begränsar vårt sätt att förstå historiska aktörers motiv och avsikter. Den tredje kritiska aspekten föreslås vara att
elever måste urskilja meningsfulla undertexter i källan i relation till den
historiska kontexten, vilket benämns som en aspekt i en kunskapsteoretisk dimension. Aspekten innebär att elever måste få erfara hur underliggande innebörder kan uttolkas i en historisk källa med hjälp av kontextuella historiska fakta. De tre aspekterna anses sammantaget vara
kritiska för att elever ska uppfatta historiska källor som textartefakter
som måste tolkas historiskt för att förstås och bli historiskt meningsfulla.
Avslutningsvis förs en diskussion om vad resultaten kan innebära för
historieundervisning. Utgångspunkten är att det är viktigt att utgå från
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och synliggöra de föreställningar och uppfattningar elever har med sig
in i historieklassrummet och att det går att betrakta dessa som en tillgång i undervisningen. De personliga erfarenheterna kan ses som
aspekter av elevers historiemedvetande. Att synliggöra, och därmed legitimera, personliga erfarenheter i undervisningen kan vara ett sätt att
skapa historisk mening för elever och därmed möjliggöra historiemedvetandets kvalificering. Mot elevernas uppfattningar är det möjligt att
kontrastera och visa hur de historiska perspektiven, den historiska andres perspektiv och den historiska tolkningens natur kan förändra förståelsen av det förflutna och historien. Det poängteras att historiska källor kan vara ett sätt att bryta upp historieläroböckernas berättelser. Elever måste också lära sig att läsa lärobokstexter och historiska källtexter
på olika sätt.

Diskussion
Utgångspunkten var att undersöka och få mer kunskap om vad kunnandet att tolka historiska källor innebär för gymnasieelever, det vill säga
att beskriva vad det är elever kan när de kan tolka historiska källor. Den
fördjupade analysen genomfördes först efter att interventionerna var avslutade, så resultaten användes inte i sin helhet för att revidera undervisningsdesignen. Resultaten kom dock att spela roll i designen av mellanstadieprojektet. Forskningsfrågorna var att undersöka hur elever
uppfattade en historisk källa och att undersöka vad som kan vara kritiska aspekter. Ambitionen var också att diskutera vad elever kan när de
kan tolka historiska källor och vilket kunnande de kan förväntas erövra
i undervisningen. Det huvudsakliga resultatet var utfallsrummet av uppfattningar och kritiska aspekter för den aktuella elevgruppen (se Figur
5).
Utfallsrummet ansågs vara hierarkiskt ordnat. Att erfara den historiska källan som samtidstext ansågs vara den minst komplexa uppfattningen och att uppfatta källan som historisk text som ska tolkas den
mest komplexa uppfattningen. Den sistnämnda kategorin representerar
också det avsedda lärandeobjektet. Utfallsrummet var tänkt att beskriva
en progression av uppfattningar och att underordnade uppfattningar
ingick, och kunde urskiljas, i de överordnade. Den hierarkiska ordningen av uppfattningarna, och även benämningarna av kategorierna av
uppfattningar, ska betraktas som tentativa. Det var en tydlig trend i datamaterialet att uppfattningarna framträdde hierarkiskt i den föreslagna
ordningen, men det fanns också exempel på undantag. Fenomenografin
kategoriserar variationen av uppfattningar på kollektiv nivå så det är
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varken orimligt eller ovanligt att enskilda elever har uppfattningar i
flera kategorier. Det är inte heller orimligt att individuella elevers uppfattningar inte följer den föreslagna hierarkin. Det rör sig om ett fåtal
elever som avviker, men det är inte orimligt att tänka sig att uppfattningarna kan vara organiserade på andra sätt i andra elevgrupper och
åldrar. Det rimliga är att betrakta utfallsrummet som en hypotes om
gymnasieelevers uppfattningar av historiska källor och av vad som är
kritiskt när de lär sig källtolkning.
Att formulera kritiska aspekter är ett teoretiskt arbete som grundas i
variationsteori. De kritiska aspekterna utgör skillnaden mellan kategorierna av uppfattningar. Skälet till att formuleringen ”källan som” förekommer i kategoribenämningarna är att det i den fenomenografiska
traditionen antas att fenomen framträder som någonting för oss. Vi passar in fenomen i befintliga meningsstrukturer när vi erfar något. Ordet
som indikerar att meningsstrukturer kan synliggöras genom någons erfaranden av ett fenomen. När den historiska källan framträder som samtidstext innebär det att den blir meningsfull på samma sätt som texter
av idag blir meningsfulla. Därför blir det kritiskt för elever att urskilja
det historiska perspektivet på källan. När elever kan urskilja det historiska perspektivet antas uppfattningen av vad källan är förändras till att
få en annan innebörd. På så sätt illustrerar utfallsrummet en meningshierarki som blir alltmer förgrenad när elever urskiljer nya aspekter.
Skillnaden mellan samtida och historiska perspektiv

Innebörden i den första kritiska aspekten var att elever måste erfara det
historiska perspektivet på källan som skilt från det samtida perspektivet.
Det innebär en medvetenhet om att den temporala utgångspunkten för
vår tolkning av en källa har betydelse för hur vi förstår dess innehåll
och i vilket historiskt meningssammanhang källan tar plats. Den kritiska aspekten kan användas i design av undervisning genom att visa
elever hur den historiska tolkningen varierar beroende på om vi gör den
i relation till frågor och förhållanden som råder idag eller om vi utgår
från frågor, förhållanden och villkor som rådde vid tiden för källans
tillkomst. Det föreslås att läraren kan kontrastera tidsperspektiven på en
källa och de berättelser som följer av ansatserna. Ett samtidsperspektiv
innebär att vi försöker orientera oss i samtiden genom att använda en
historisk källa medan det historiska perspektivet innebär att vi försöker
förstå det förflutna på dess villkor. Denna kontrastering skulle kunna
exemplifieras med Gustav Anderssons brev till sedlighetspolisen11.
11
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Läsare idag berörs av mannens frankhet och brist på empati för kvinnan
han refererar till. Han framstår som en skrupelfri och omoralisk person.
När vi läser källan ur ett samtidsperspektiv synliggör den normativa
uppfattningar som förändrats sedan källans tillkomst. Källan berättar
om hur synen för vad som är acceptabelt och gott tillsammans med synen på kvinnor har förändrats. Idag är det sexköparen som är kriminaliserad medan det var den prostituerade kvinnan som kontrollerades av
polisen vid tiden för brevet. Samtidsperspektivet leder oss fel i en historisk tolkning och resultatet blir anakronistiska eller presentistiska
slutsatser. Det historiska perspektivet innebär att synliggöra den läsoch skrivkunnige arbetaren Gustav Andersson och den tid han levde i
och de normer och värderingar som påverkade hans handlingar.
Skillnaden mellan egna och historiska andras erfarenheter

Innebörden i den andra kritiska aspekten var att elever måste erfara hur
generaliseringar från egna erfarenheter och föreställningar om vad det
är att vara människa påverkar vårt sätt att betrakta historiska aktörer.
Det innebär att medvetandegöra hur våra erfarenheter är begränsade när
det gäller att förstå historiska aktörers motiv och avsikter. Det föreslås
att även den här aspekten kan synliggöras genom kontrastering av det
som rimligen går att ha en uppfattning om och det som blir svårt att
förstå utifrån egna erfarenheter. I exemplet med Gustav Anderssons
brev kan detta vara en intressant reflektionsövning. Vissa delar i Anderssons resonemang kan vara tillgängliga för elever, som till exempel
hänvisningarna till kamraterna på verkstaden eller de emancipatoriska
dragen i hans arbetaridentitet. Däremot skulle hans syn på de prostituerade sannolikt vara svårare att förstå utifrån egna erfarenheter. Det är
också möjligt att synliggöra den temporala dimensionen tillsammans
med den mänskliga och medvetandegöra samtida schabloner om kön
och identitet och att kontrastera dem mot den historiska situationen i
brevet. Under 1970- och 80-talet blev konceptet historisk empati populärt i historieundervisning och det ligger nära den andra kritiska
aspekten. Historiedidaktikerna Peter Lee och Dennis Shemilt (2011)
varnar för konsekvenserna av ett missriktat empatiserande med historiska individer. De menar att försöken att arbeta med historisk empati
ofta slagit fel när historisk empati fått betydelsen ”känna med” eller
”känna som” individer i det förflutna. För elever som förstår historisk
empati på det här sättet tar inte sällan den historiska berättelsen sagans
form. Lee och Shemilt menar att det saknas utprovade undervisningsmetoder för att arbeta med historisk empati. Kanske kan kontrasteringen av det egna samtida och den andres historiska perspektiv ses som
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ett bidrag i relation till begreppet historisk empati. Poängen med kontrasteringen är att medvetandegöra skillnaden i perspektiv som en grund
för historiska tolkningar samt medvetandegöra att det finns gränser för
vad som är möjligt att uttolka. Lee och Shemilt är tveksamma till om
det är vettigt att ägna tid åt övningar i historisk empati i historieundervisningen men resultaten från artikeln indikerar snarast att det är nödvändigt att öva perspektivförskjutningen om elever ska ha en rimlig
chans att lära sig källtolkning.
Skillnaden mellan att läsa på och mellan raderna

Innebörden i den tredje kritiska aspekten var att urskilja källans undertext i relation till källans historiska kontext. Den sista kritiska aspekten
är abstrakt och handlar om att synliggöra relationen mellan källans olika
lager och dess historiska kontext. Att läsa mellan raderna, eller att söka
innebörder bortom texten, gör elever även i andra skolämnen som
svenska och samhällskunskap men i historia görs det i relation till historiska referenskunskaper. Relationen mellan historiska fakta i källan
och den historiska kontexten är dubbelsidig. Å ena sidan krävs kontextuella referenskunskaper för att kunna läsa undertexter men sökandet
efter tolkningsmöjligheter bidrar också till kontextuella kunskaper och
skapar motiv för att ta reda på mer om historiska förhållanden. I Anderssons brev till sedlighetspolisen kan historiska referenskunskaper utgöras av arbetarrörelsens formerande, Sveriges sekulariseringsprocess,
urbanisering i samband med industrialiseringen eller folkskolereformen. En komponent i den tredje kritiska aspekten är att förstå relationen
mellan tolkning och belägg. Att urskilja undertexten i relation till kontexten är den kritiska aspekten, men ett viktigt lärande är att kunna hänvisa till specifika delar av en källa och anföra dessa som belägg för en
tolkning. I en undervisningsdesign är det möjligt att tänka sig olika övningar som bygger på relationen mellan kontext, undertext och belägg.
Den mest komplexa kategorin av uppfattningar och det utvecklade kunnandet att tolka historiska källor innebär ett medvetandegörande av vad
kunskap i historia är och hur historiska berättelser kommer till. Elever
som utvecklar kunnandet vet att historiska fakta och berättelser utgörs
av tolkningar av historiska källor samt att källor kan tolkas på olika sätt.
Elever vet också att vissa tolkningar är bättre än andra av särskilda orsaker och att tolkningarna beläggs i historiska källor.
Relevans i relation till tidigare forskning

Svensk historiedidaktisk forskning om elevers lärande av historisk källtolkning är begränsad, vilket kan verka märkligt med tanke på att
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källtolkning är en av historikerskråets huvudsakliga arbetsuppgifter.
Möjligen beror bristen på forskning på ett förgivettagande av vad källkritik och källtolkning är och bör vara i skolämnet historia, utifrån vad
de antas vara i historievetenskapen. Traditionellt kännetecknas historisk
källkritik av de undersökande begreppen tendens, beroende, närhet och
äkthet och värdet av de granskningsverktygen är väl etablerad. Källkritiska metoder har kontinuerligt diskuterats bland historiker och har
ibland kritiserats för att vara traditionstyngda och fyrkantiga (Jarrick
2005). Historikern Maria Ågren (2005) efterfrågar en uppdatering av
källkritiken och argumenterar för att den ska ges en vidare innebörd.
Detta förutsätter begrepp för det tysta kunnande historiker besitter.
Ågren föreslår att källkritiken ska omfatta begreppen synlighet, vikt och
trovärdighet där den klassiska källkritiken ryms i frågan om trovärdighet. Ett annat sätt att uttrycka dessa aspekter är att tala om relevans och
representativitet. Ågren framhåller att historiska källor är mångstämmiga och att historiker måste ha en känslighet för olika tolkningsmöjligheter. Historikern Rolf Torstendahl (2005) är kritisk mot vad han kallar ”den svenska källkritiska fundamentalismen” och efterfrågar en metodologisk breddning och ökad öppenhet inom historievetenskapen.
Kanske har en självklar och dominerande uppfattning om vad källkritik
bör vara i skolämnet historia inneburit att det inte har uppfattats finnas
behov av forskning inom området.
Artikelns forskningsresultat kan ses som ett komplement till den omfattande forskningen i den empirisk-kognitivistiska riktningen av historiedidaktiken. Brittiska historiedidaktiker (ex. Ashby, 2005; Shemilt,
1983) har formulerat flera progressionsmodeller för elevers förståelse
av historiedisciplinära fenomen som tillförlitligheten hos historiska källor eller uppfattningar om historiska belägg. Progressionsmodellerna är
empiriskt grundade och har formulerats med kvalitativa analysmetoder
(Shemilt, 1987) och ska i huvudsak förstås i en utvecklingspsykologisk
tradition där målet är den högsta nivån av tänkande – det historiskt bästa
sättet att resonera. Underliggande nivåer representerar då inte exempel
på historiskt tänkande utan blir snarare uttryck för en brist på historiskt
tänkande. Dennis Shemilt frågar sig retoriskt om det ens är möjligt för
elever att utveckla det önskade historiska tänkandet i de yngre skolåldrar man studerat.
Artikelns progressionsmodell förstås bäst i relation till den historiefilosofiska riktningen där elever antas ha ett historiemedvetande och där
historiskt tänkande har olika kvaliteter och framträder i olika former. På
så sätt kan kategorierna av erfaranden ses som uttryck för elevers historiemedvetande och kategorierna som beskrivande olika aspekter av
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historiemedvetande. Det innebär att elevers tänkande kan ses som historiskt i alla kategorier men att det har olika kvaliteter. Allt eftersom
elever urskiljer fler aspekter av historisk källtolkning utvecklas och förfinas det historiska tänkandet, och därmed deras historiemedvetande.
De föreställningar elever har med sig in i klassrummet om det förflutna och historia betraktas i de brittiska progressionsmodellerna huvudsakligen som problem som står i vägen för elevers lärande och som
medför tankefel och felaktiga slutsatser (jfr. Lee, 2005). Rosalyn
Ashby, Peter Lee och Dennis Shemilt uttrycker problematiken så här
(2005, s. 79):
Much of the gap between what we teach and what students learn is attributable
to the fact that students link new knowledge about the past to preexisting but
inappropriate knowledge derived from everyday life.

I relation till den progression som föreslås i artikeln blir samma föreställningar snarare en nödvändig utgångspunkt för historiskt lärande
och meningsskapande genom att fungera som kontrast till det eleverna
ska lära sig. En grundsats i variationsteori är att man för att förstå vad
något är, behöver förstå vad det inte är. Då kan elevers förförståelse
kontrasteras mot de ibland kontraintuitiva perspektiven i historia. Skillnaderna i förhållningssätt får konsekvenser för hur lärare och elever betraktar kunskap i historia och hur förutsättningarna för lärande och mening skapas i klassrummet. Ashby, Lee och Shemilt (2005) menar att
modellerna ska vara vägledande i undervisningsplanering och användas
för att identifiera och bedöma progression i elevers tänkande. Således
menar de att modellerna kan användas både för att designa och utvärdera undervisning, vilket innebär att undervisningen syftar till att elever
lämnar bristfälliga och felaktiga uppfattningar bakom sig (jfr. Ashby,
Lee & Shemilt, 2005). Förslagen på kritiska aspekter kan vara ett bidrag
i relation till den här forskningen. Kunskap om kritiska aspekter kan
vara en lärartillvänd och användbar information i planering av undervisning eftersom de riktar uppmärksamheten mot det som är särskilt
svårt för elever. Det viktiga resultatet i artikeln är hypotesen om de kritiska aspekterna som kan ligga till grund för undervisning. Det återstår
att testa hypotesen i tolkningsuppgifter med andra elevgrupper, men de
kritiska aspekterna bör kunna bidra med nycklar till gymnasieelevers
lärande av historisk källtolkning. En utgångspunkt är att synliggöra föreställningar och erfarenheter elever har med sig in i klassrummet och
att betrakta dem som tillgångar i undervisningen och som en förutsättning för att kvalificera elevers historiemedvetande.
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En alternativ tolkning

Artikeln argumenterar för att den mest komplexa kategorin beskriver
erfaranden i en för historieämnet specifik kunskapsteoretisk dimension
där underliggande kategorier ingår i den högsta. I ljuset av diskussionen
kan det vara intressant att öppna för en omtolkning av resultatet. En
möjlighet är att orientera de historiska, mänskliga och kontextuella dimensionerna horisontellt i stället för vertikalt under en sammanhållande
och överordnad epistemologisk dimension. I en sådan modell blir de
historiska, mänskliga och kontextuella dimensionerna jämbördiga och
nödvändiga delar av den överordnade epistemologiska dimensionen. En
sådan modell kanske förstärker kopplingen till historiemedvetandetraditionen genom att visa att kategorierna av uppfattningar representerar
olika former av historiskt tänkande som inte nödvändigtvis är hierarkiskt ordnat. Det finns visst empiriskt stöd för en sådan omtolkning genom data som analyserades i avhandlingens andra artikel där utfallsrummet från den första artikeln användes i analysen. Den fördjupade
analysen visade fler nyanser i elevernas uppfattningar som kan ligga till
grund för en omtolkning av utfallsrummet. Analysen i den andra artikeln antydde att en omvänd placering av de båda mittersta kategorierna
(källan som text från eget perspektiv och källan som informationstext)
kanske är möjlig. Det skulle i sin tur föranleda en ny analys av de kritiska aspekterna. En logisk lösning skulle kunna vara att förstå de tre
underordnade kategorierna som horisontella och jämbördiga. Innebörden skulle bli att de tre typerna av uppfattningar utvecklas parallellt och
i relation till varandra för att slutligen nå den fjärde överordnade kategorin. Detta är en analys som jag inte kommer att gå vidare med i avhandlingen, men som jag tror är värd att fullfölja i kommande forskning.
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Artikel 2: Att möta det förflutna i de historiska
källorna
Sammanfattning
Avhandlingens andra artikel undersöker historiskt lärande och meningsskapande när gymnasieelever arbetar med källtolkningsövningar.
Artikeln adresserar en huvudsaklig forskningsfråga: hur ser elevernas
processer för lärande och meningsskapande ut när de arbetar med två
källtolkningsuppgifter i historia? Baserat på resultaten från den första
artikeln förstås kunnandet att tolka historiska källor som att lära sig urskilja de kritiska aspekterna av lärandeobjektet källtolkning. Frågeställningen innebär för det första att undersöka och beskriva elevers lärande
av källtolkning förstått som förändrat och mer kvalificerat deltagande i
aktiviteten samt att beskriva svårigheter i denna process. För det andra
innebär frågeställningen att undersöka hur elever skapar historisk mening i arbetet med källor.
Forskningsdata genererades i två studier i årskurs 1 på två teoretiska
program i gymnasieskolan och utgörs av transkriptioner av sex elevgruppers samtal när de arbetade med två källtolkningsuppgifter. Källtolkningsuppgifterna formulerades inom ramen för ett undervisningsmoment som kretsade runt Sveriges demokratiseringsprocess. Eleverna
arbetade tillsammans i grupper med tre historiska gruppers strävan efter
inkludering i samhället. Eleverna formulerade historiska frågor och använde och tolkade historiska källor för att belysa frågorna. Källtolkningsarbetet varvades med studier av den historiska kontexten genom
texter och föreläsningar. I arbetet använde eleverna en tolkningsmall
som synliggjorde nödvändiga aspekter av källtolkningen med hjälp av
frågor.
Som analysmetod användes innehållsorienterad samtalsanalys som
påminner om traditionell konversationsanalys, men i stället för att fokusera samtalets struktur riktades uppmärksamheten mot samtalets innehåll, historisk källtolkning, och frågan om hur eleverna tog sig an
uppgifterna genom de tre kritiska aspekterna. Forskningsprocessen innebar att hitta mönster i elevsamtalen med avseende på urskiljning, förändrad interaktion och meningsskapande. Analysarbetet syftade till att
förstå och beskriva lärandeprocessen och meningsskapandet genom de
tre kritiska aspekterna. Utifrån analysen av elevernas samtal föreslås att
urskiljandet av den första kritiska aspekten, att urskilja och separerar
det historiska perspektivet från det samtida, skedde i kontinuerlig
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kontrastering mellan samtid och förfluten tid där både förhållanden,
värden och föreställningar jämfördes. Vidare föreslås att urskiljandet av
den andra kritiska aspekten, att urskilja och separera den historiske andres perspektiv från det egna, skedde som en kontrastering mellan eleven och den historiska personen, eller som en kontrastering mellan att
förstå någons handlade utifrån den historiska situationen och den tolkandes erfarenhet. Slutligen föreslås att den tredje kritiska aspekten, att
urskilja och separera den historiska undertexten från källtexten, urskildes i en frågande och resonerande process i relation till den historiska
kontexten.
Olika typer av svårigheter för elever lyfts fram i analysen, bland annat problematiken med att elever ofta stannar i presentistiska uppfattningar när de fördömer historiska aktörers handlingar utifrån samtida
moraliska måttstockar. En annan problematik kretsar runt balansakten
att separera det egna och den historiske andres perspektiv men att samtidigt kunna använda sin mänskliga erfarenhet för att förstå val och
handlingar. Ett viktigt resultat var att elevernas livsvärldsperspektiv var
centralt i tolkningsprocessen. Studien visade att livsvärldsperspektivet
var påfallande frånvarande i den gemensamma klassrumsundervisningen (elevperspektiven legitimerades inte av läraren), men desto mer
närvarande i elevernas gruppsamtal. I gruppsamtalen framkom att elevernas egna frågor, samt etiska och moraliska perspektiv på källorna,
var viktiga i meningsskapandet. Paralleller dras mellan elevernas vilja
att knyta an till livsvärldsperspektivet, historiemedvetande och teorin
om det narrativa paradigmet (Rüsen, 2004). Rüsen menar att historiskt
frågande och behovet av temporal orientering emanerar från livsvärlden
och att processerna är nödvändiga för att historisk mening ska uppstå.
Det föreslås att elevers historiemedvetande aktiverades när de själva
formulerade frågor och reflekterade över källornas innebörder. Frågorna de ställde uppstod både i relation till källorna som spår från det
förflutna och i relation till samtidsrelaterade funderingar. En hypotes
som formuleras är att lärande av historisk källtolkning kan förbättras
genom att hänsyn tas både till lärandeobjektets kritiska aspekter och
elevers livsvärldsperspektiv i redskap, övningar och samtal. Livsvärldsperspektivet kan kontrasteras mot det historiedisciplinära perspektivet i
lärande av källtolkning och historiskt meningsskapande. Därmed kan
historiskt källarbete bidra till att kvalificera elevers historiemedvetande.
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Diskussion
Upprinnelsen till artikeln var en undran över hur elevers lärande av källtolkning går till och hur de skapar historisk mening av arbete med källor. För det ändamålet riktades uppmärksamheten mot elevers arbete
med några källtolkningsuppgifter. Tidigt i forskningsprocessen framgick att elevernas samtal om källor hade olika karaktär i den gemensamma klassrumsdialogen och när de arbetade självständigt i grupp
med uppgifterna. I det gemensamma klassrumssamtalet, som styrdes av
läraren, var interaktionen förväntad och troligen ganska typisk för historieundervisning på gymnasiet. I kontrast till helklassamtalen framkom
betydligt mer av elevernas resonerande i grupparbetet med enskilda källor om hur de förstod källornas innebörder. Inspelningarna från gruppsamtalen där läraren inte vara närvarande gav en spännande inblick i
elevers uppfattningar av källtolkning och historia. Syftet blev därför att
belysa elevers lärande och meningsskapande av historisk källtolkning.
Den huvudsakliga forskningsfrågan formulerades som att beskriva elevers processer för lärande och meningsskapande när de arbetar med två
källtolkningsuppgifter. De kritiska aspekter som formulerades i den
första artikeln och som antogs vara viktiga för lärandet av historisk källtolkning användes som organiserande kategorier för analysarbetet. Därmed kan man säga att analysen i den andra artikeln genomfördes genom
de kritiska aspekterna från den första artikeln. Ambitionen var att beskriva hur det kan gå till när elever urskiljer de kritiska aspekterna i arbetet
med källor samt beskriva problem de stöter på som försvårar urskiljandet av de kritiska aspekterna. I samtalen går det att se hur eleverna lär
sig urskilja de kritiska aspekterna, vilka svårigheterna är och hur deras
deltagande i relation till källtolkningsuppgifterna blir alltmer ändamålsenligt.
Källtolkning som att kunna separera perspektiv

Det huvudsakliga resultatet är beskrivningar av elevers processer för
lärande och meningsskapande. Det påtagliga vid läsningen av transkriptionerna av elevernas samtal är hur diskussionen böljar fram och
tillbaka. Det är inte ett samtal som karaktäriseras av att eleverna har en
fråga framför sig och att de linjärt och systematiskt resonerar sig fram
till ett svar. Dessa dynamiska samtal beskrivs som ett möte mellan
historieämnets kunskapsdomän och elevers livsvärld. Kanske går det att
tala om samtalen som en kontinuerlig förhandling mellan historieämnet
och livsvärlden där ny mening skapas. I processen var elevernas egna
frågor till källorna viktiga. Det föreslås att eleverna urskilde den första
kritiska aspekten, det historiska perspektivet på källan, som en skillnad
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mellan deras samtid och det förflutna. Lärandet skedde i kontinuerlig
kontrastering mellan nu och då. Eleverna tycktes fästa särskild uppmärksamhet på etiska och moraliska aspekter i källorna men också
andra idéer och samhällsförhållanden som de ansåg skilde. Det föreslås
att den gemensamma utgångspunkten i relation till den första kritiska
aspekten är elevers livsvärld. Vidare föreslås att eleverna urskilde den
andra kritiska aspekten, den historiske andres perspektiv, som en skillnad mellan elevens uppfattning om sig själv och den historiska personen. Processen kan beskrivas som en kontrastering mellan att förstå någons handlade utifrån den historiska situationen och den tolkandes erfarenhet. Detta var en svår balansakt som ibland resulterade i
anakronistiska och presentistiska resonemang. Kanske kan problemen i
relation till de båda första kritiska aspekterna beskrivas som en svårighet att separera de temporala och mänskliga perspektiven på den historiska källan. Lärandet kan då beskrivas som en process där förmågan
att med allt större säkerhet urskilja och separera det samtida och det
historiska perspektivet, samt det egna och den andres perspektiv, övas
genom källarbete.
Det är rimligt att anta att de valda källornas karaktär (med fokus på
prostitution) inbjöd till moraliserande resonemang och etisk positionering. De valda källorna kan med andra ord ha förstärkt de normativa inslagen i samtalen. Intressant var att flera elever i den kontrasterande
processen använde en strategi som innebar att ta hypotetiska historiska
roller varifrån alternativa tolkningar testades. Strategin var ett sätt att
kliva ur det egna perspektivet på ett medvetet sätt. Under källövningarna gjorde eleverna perspektivförflyttningen spontant – inga explicita
instruktioner inbjöd till agerandet och det hade inte heller exemplifierats i undervisningen. Det kan vara intressant att testa tolkningsstrategin
systematiskt i en undervisningsdesign exempelvis i övningar av rollspels- eller simuleringskaraktär. Kanske kan det vara ett effektivt sätt
att lära denna aspekt av källtolkning. Att betrakta en historisk källa som
genom en historisk karaktärs ögon, och att sedan kliva ur rollen och läsa
källan som historiker, kan vara ett effektivt sätt att urskilja och förstå
såväl den temporala som den mänskliga aspekten av källtolkning.
Sambandet kontext, källtext och undertext

Det är inte lika tydligt hur lärandeprocessen såg ut i relation till den
tredje kritiska aspekten – att kunna urskilja källans undertext i relation
till den historiska kontexten. Klart är att eleverna urskilde undertexten
i en frågande och resonerande process där de efterhand lyckades separera text och undertext med hjälp av kontextuella kunskaper. Det tycks
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vara svårt för elever att separera källtexters explicita betydelser från undertexters implicita innebörder. Ett utdrag från Gustav Anderssons brev
till sedlighetspolisen kan exemplifiera detta:
Hos Lundewall, Hantverkaregatan No 16 b å Kungsholm bor en flicka från Upsala Jenny Kardell som har smittad mej med Dröppel, den har hon fått af den
der Läsareprästen eller någon annan djäfla prädikant som hon springer ti på
dagen [...].

Flera elever gick i sina samtal inledningsvis på den explicita informationen i brevet där Andersson menar att Kardell blivit smittad av en präst
eller predikant. Diskussionen kretsade då runt frågan om det är mest
sannolikt att det stämmer eller inte. Elever som förstod att texten kan
ha underliggande betydelser kunde separera texten från undertexten och
söka andra innebörder. Eleverna funderade då relativt omgående på om
Anderssons påståenden om präster kunde betyda något annat än att hon
smittats av en präst. Exempelvis att hans påstående kan ses som ett uttryck för en pågående sekularisering i samhället eller som ett motstånd
mot kyrkans traditionella inflytande över en alltmer organiserad och
medveten arbetarklass.
Historiska referenskunskaper är viktiga i tolkningsprocessen men
elever behöver inte ha alla historiska fakta för att kunna tolka källor.
Det kan räcka med några historiska faktakomponenter, grundläggande
historiska begrepp och kunskaper om historiska händelser, för att en
kontextualisering av källan ska bli möjlig. Peter Lee (2005), Sam Wineburg (2001) och Peter Seixas (Seixas & Morton, 2013) har med eftertryck betonat vikten av kontextuella historiska kunskaper för att
kunna göra historiska tolkningar, vilket bekräftats av bland andra David
Rosenlund (2016) som visat att elever med goda kontextuella kunskaper
kan göra mer kvalificerade historiska tolkningar. Han visar också att det
finns ett negativt förhållande mellan kontextuella kunskaper och kvaliteten på historiska tolkningar. Om elever saknar relevanta historiska
fakta tar de till vad som står till buds, vilket kan leda till felaktiga slutsatser och ett missriktat historiskt lärande (Rosenlund, 2016, s. 179 ff.).
Även Abby Reisman och Sam Wineburg (2008) har betonat att elever
har med sig generella psykologiska uppfattningar som förklarar människors beteenden samt populärhistoriska narrativ som leder dem till förhastade, begränsade eller felaktiga historiska tolkningar och slutsatser,
särskilt i relation till historiska fenomen med moralisk innebörd. Intuitiva föreställningar är svåra att förändra och står ofta i motsättning till
historiska perspektiv och förklaringar.
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Ett designelement kan vara att utifrån historiska frågor konstruera
övningar som för samman tre komponenter: kontextuella fakta, extrakt
från källor samt historiska uttolkningar. En sådan övning kan vara uppbyggd som ett pussel där lappar med ett historiskt innehåll från de tre
komponenterna sätts samman som ett svar på en historisk fråga och där
elever får argumentera för sin uttolkning av fenomenet. Det kan vara ett
sätt att koppla samman kontext, belägg och undertext på ett begripligt
sätt. Genom att skapa genomtänkta variationer av de olika delarna i relation till det historiska innehållet bör elever kunna få erfarenhet av vad
som är rimliga och orimliga uttolkningar. Att förstå sambanden mellan
kontext, text och undertext förefaller avgörande i lärande av källtolkning och kanske är det nyckeln till förståelse av vad historisk kunskap
är. Reisman och Wineburg (2008) betonar att lärare måste arbeta långsiktigt och kontinuerligt med att modellera elevers kontextuella tänkande genom att arbeta med referenskunskaper tillsammans med vägledande frågor och källmaterial.
Tolkningsmallens frågor bidrog till att rikta elevernas uppmärksamhet mot olika aspekter av källtolkningen vilket verkar ha varit en hjälp
i urskiljandet av källornas undertexter. Avsikten var att rikta uppmärksamheten mot frågor som svarade mot olika aspekter av källtolkningen
snarare än att använda de källkritiska begreppen äkthet, tendens, beroende och närhet. De traditionella källkritiska aspekterna adresserades
indirekt genom frågorna i tolkningsmallen men lärarna pratade också
om begreppen i inledningen av undervisningsmomentet. Frågorna tycks
ha fungerat som lärarna avsåg. Eleverna fäste uppmärksamhet på de
aspekter lärarna avsåg men också andra. Frågorna inbjöd i flertalet fall
till historiskt resonerande där elever testade olika tolkningar i en prövande och argumenterande process. I relation till tolkningsmallen
gjorde sig dock den underliggande skolkulturen påmind och några elever missförstod mallens utformning och även frågorna som vid några
tillfällen antogs ha ett rätt svar. Genomgångarna av uppgifterna i helklass hade en traditionell fråga-svar-karaktär mellan elever och lärare,
vilket möjligen motverkade det avsedda lärandet av källtolkning. Det är
en påminnelse om att historia av tradition varit ett auktoritärt ämne där
innehållet hanterats utan att direkt ifrågasättas eller prövas i tolkningsprocesser. Resultaten från studien påminner om skol- och klassrumskulturens inflytande över elevers deltagande i undervisningen samt om
det faktum att det med ett historiedisciplinärt fokus är lätt att glömma
elevers perspektiv.
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Relevans i relation till tidigare forskning

Resultaten kan relateras till erfarenheter från Stanfordprojektet Reading
like a historian (Wineburg, Martin & Monte-Sano, 2012; Wineburg,
2018). Wineburg (2001) talar om disciplinärt historiskt tänkande som
onaturligt och menar att våra intuitiva sätt att tolka källor ofta leder oss
fel och till slutsatser som inte svarar mot de krav som ställs i historiedisciplinen. Det krävs utbildning och övning i historievetenskapliga förhållningssätt och metoder för att hantera källor ändamålsenligt. Wineburg har visat hur elevers och lärares intuitiva sätt att tolka historiska
källor ofta leder in i moraliska, snarare än historiska, tolkningar (Wineburg, 2007). Många elever och lärare har inte erövrat de tankestrukturer
som karaktäriserar historiskt tänkande. De gör intuitiva tolkningar medan historiker lärt sig de disciplinära förhållningssätt som hindrar dem
från att gå i tolkningsfällorna. Ambitionen har varit att lära elever arbeta
med källor som historiker. Designen av tolkningsuppgifterna har utvecklats långt men problemet att elever inte reflekterar över sin subjektivitet i tolkningsarbetet kvarstår (Reisman & Wineburg, 2012). Abby
Reisman och Sam Wineburg reflekterar över att stort fokus lagts på
kognitiva redskap och begreppshantering men att man inte lyckats förankra en medvetenhet om subjektiviteten i tolkningar (Reisman & Wineburg 2012, s. 183):
Indeed, this study showed that it was easier to achieve statistically significant
results on reading comprehension, than to create classroom conditions where
students acknowledged their historical subjectivity.

Kommentaren betonar svårigheten att etablera förståelsen om kopplingen mellan tolkning och historisk kunskap. Resultaten i den här artikeln påminner om vikten av att elever får syn på sitt eget perspektiv när
de arbetar med källor. I Stanfordprojektet antas elever inta historikerns
distanserade och objektiva roll i relation till källor. Inget i instruktionerna inbjuder till diskussioner eller tankar om historiska fenomens betydelse i vår tid eller för eleverna. Kanske skapar inte övningarna förutsättningar för ett medvetandegörande av subjektiviteten i källtolkningen då elevers livsvärldsförankrade historiska meningsskapande inte
kommer till uttryck i undervisningen. Det är enligt min mening rimligt
att historieundervisning har som mål att elever ska förstå sin subjektivitet i tolkningsarbete. Utifrån resultaten blir hypotesen att det är viktigt
att synliggöra elevers livsvärldsperspektiv i källtolkning både ur ett lärandeperspektiv och ur ett meningsperspektiv.
Resultaten pekar på ett behov av att ta erfarenheter från såväl historiemedvetandeforskning som empiriskt-kognitivistisk forskning på
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allvar. Det förefaller nödvändigt att beakta meningsdimensionerna som
beskrivs i historiemedvetanderiktningen samtidigt som det praktiska arbetet i historieundervisningen vägleds av historiedisciplinära förhållningssätt, begrepp och redskap. Ett oreflekterat fokus på elevers intuitiva och livsvärldsorienterade sätt att förstå historia är riskabelt då det
riskerar att befästa okritiskt och icke-historiskt tänkande. Det påminner
om Peter Lee och Dennis Shemilts (2011) varningar om hur historisk
empati urvattnats, men också Abby Reisman och Sam Wineburgs
(2008) konstaterande att elever har med sig narrativ och förklaringar av
människors beteenden som ofta är historiskt felaktiga. Samtidigt är det
orimligt att förvänta sig att skolelever kan ta sig an historia på det sätt
historiker gör. Historiker har en livslång passion för historieämnet och
har internaliserat ämnesdisciplinära förhållningssätt. Om historieämnet
ensidigt fokuserar på källkritik och disciplinära förmågor riskerar det
att bli meningslöst för elever och de förstår då inte sin roll i skapandet
av historia. Därför är en historiedidaktisk syntes av perspektiven i de
båda traditionerna önskvärd så att historieämnet utvecklas i en riktning
där historisk bildning möjliggörs.
Artikeln ger exempel på hur elevers historiemedvetande kan aktiveras i mötet med källor och hur det kommer till uttryck i kommunikativa
handlingar som riktas mot frågorna och källorna. Elevers livsvärldsperspektiv är utgångspunkten i tolkningsprocessen och avgörande för lärande och meningsskapande. Artikeln argumenterar för att lärande kan
beskrivas som en process där elever skaffar sig erfarenhet av att separera kritiska aspekter i de temporala, mänskliga och kontextuella dimensionerna av källtolkning. Det historiska kunnandet innebär då att ha
förmågan att separera det samtida och det historiska perspektivet, de
egna och den historiske andres perspektiv, samt att kunna separera text
och undertext i relation till historiska kontexter. I den historiska bildningen är erfarenheter från livsvärlden och historiedisciplinen av nödvändighet sammanfogade.
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Artikel 3: Historical enquiry with
archaeological artefacts in primary school
Sammanfattning
Avhandlingens tredje artikel, som är skriven på engelska, undersöker
vad det innebär för mellanstadieelever att lära sig tolka arkeologiska
artefakter när de arbetar med ett historiskt undersökningsarbete (historical enquiry) som kretsar runt interkulturella perspektiv på vikingatiden. Tre forskningsfrågor adresseras: i) hur aktiverades elevernas historiemedvetande av arkeologiska föremål, ii) hur erfor eleverna uppgiften
att tolka arkeologiska föremål i ett historiskt undersökningsarbete med
ett interkulturellt perspektiv, och iii) vad var kritiska aspekter när eleverna lärde sig tolka arkeologiska föremål med ett interkulturellt perspektiv? Utvecklingsprojektets syfte var att bryta upp lärobokens ibland
etnocentriska narrativ och erbjuda en interkulturell ingång till vikingatiden genom arkeologiska föremål och genom att arbeta undersökande
med historiska frågeställningar och källmaterial. Ett av målen var att
utveckla elevers interkulturella historiska kompetens, det vill säga förmågan att handla historiskt ändamålsenligt, medvetet och reflexivt i interkulturella situationer. För att göra detta behöver de kunskaper om
historiska, sociala och kulturella processer (som till exempel migration
och kulturmöten). Dessutom behöver de öva förmågan att tolka historiekulturella representationer från olika kulturer. I det här fallet vikingatida arkeologiska föremål.
Forskningsdata genererades i en studie i årskurs 4 och 5 i tre klasser
på tre grundskolor i Stockholmsområdet. Data utgörs av elevers anteckningar, transkriptioner av samtal i klassrummet samt för- och eftertest.
Den historiska fråga som eleverna undersökte var: ”varför har det hittats
så många arabiska silvermynt på Gotland?”. Eleverna utforskade kopior
av arabiska silvermynt och ytterligare arkeologiska föremål som en våg,
en vikt, en runsten och ett arabiskt manuskript. Till sin hjälp hade de en
tolkningsmall, anteckningsmallar, kartor och kontextualiserande texter.
I relation till den första forskningsfrågan om hur elevernas historiemedvetande aktiverades av föremålen föreslås att tre variationsmönster
som bygger på kontraster mellan det förflutna och samtiden är relevanta. Det första variationsmönstret bygger på materiella kontraster där
eleverna var uppmärksamma på föremålens utseende, material och
symboler, vilket skapade frågor runt tillverkningsmetoder, materialval
eller skriftspråk. Det konstateras att materiella kontraster tycks vara
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mest kraftfulla när arkeologiska föremål har moderna motsvarigheter,
som exempelvis mynt. Det andra variationsmönstret bygger på kulturella kontraster som kan vara både inter- och intrakulturella med fokus
på språk, kulturella kontexter eller skriftspråk. Eleverna upptäckte
bland annat skillnader i det svenska språket och mellan skandinavisk
och arabisk kultur. Det tredje variationsmönstret bygger på normativa
kontraster i fråga om värden och estetiska uttryck. Artikeln argumenterar för att de arkeologiska föremålen aktiverade elevernas historiemedvetande, vilket är en förutsättning för historiskt erfarande och därmed
för historiskt lärande. Kulturella kontraster ansågs vara effektiva för att
synliggöra interkulturella perspektiv. Det noteras att föremålen ibland
aktiverade elevernas fantasi och fiktiva tänkande och att de då ännu inte
uppfattade fenomenet som historiskt, vilket försvårade möjligheten att
göra historiska tolkningar. Föremålet hjälpte dock eleverna att formulera och uttrycka sitt erfarande, vilket i sin tur synliggjorde elevernas
uppfattningar och gjorde det möjligt för läraren att anpassa undervisningen.
I relation till den andra forskningsfrågan genererades fyra kvalitativt
skilda, och hierarkiskt ordnade, kategorier av uppfattningar av uppgiften att tolka arkeologiska föremål (se Figur 6). I den minst komplexa
kategorin samlas erfaranden av fenomenet som bokstavlig tolkning av
föremålen i fiktiva berättelser. Här representerar föremålet enbart sig
självt och sätts in i en berättelse som har sagans form. Den andra kategorin samlar erfaranden av fenomenet som bokstavlig tolkning av föremålen i historiska berättelser om enskilda händelser. Här urskiljs berättelsens historicitet men föremålet representerar fortfarande enbart sig
självt. I den tredje kategorin samlas erfaranden som motsvarar representativ tolkning av föremålen i kontinuerliga historiska berättelser.
Här görs tolkningar där föremålet kan representera generella historiska
fenomen som uppfattas som kontinuerliga. I den fjärde och mest komplexa kategorin samlas erfaranden av fenomenet som representativ tolkning av föremålen i interkulturella historiska berättelser med rationella
historiska aktörer. Här urskiljs det interkulturella perspektivet samt de
historiska aktörerna och deras motiv för handlande.
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Figur 6. Kategorier av uppfattningar av uppgiften att tolka arkeologiska föremål.

Analysen av de kvalitativa skillnaderna mellan kategorierna resulterade
i tre tentativa kritiska aspekter (se Figur 7). Den första kritiska aspekten
föreslås vara att lära sig urskilja föremålets och berättelsens historicitet.
Det innebär att förstå föremålet som skapat av människor i det förflutna
i en specifik kontext för särskilda syften, och kunna skilja det från föreställningen att föremålet kan ha mytologiska eller gudomliga kvaliteter. Dessutom måste eleverna kunna skilja historiska berättelser som
omfattar verkliga människor i det förflutna från fiktiva berättelser. Den
andra kritiska aspekten föreslås vara att lära sig urskilja historisk representativitet och kontinuitet. Det innebär att lära sig urskilja att föremål
kan representera sig själva men också mer generella historiska fenomen. En runsten kan tolkas både som unikt föremål för sitt individuella
värde och som representativ för fenomen som migration, tro eller handel. Båda tolkningsmöjligheterna är relevanta och ska kunna separeras
beroende på vad som undersöks.
Den tredje kritiska aspekten föreslås vara att urskilja interkulturell
växelverkan och interaktion mellan rationella historiska aktörer. Det innebär att urskilja och förstå att historiska händelser och fenomen förutsätter individer som handlar och att dessa förstås som rationella i sin
tid. Aktörerna handlar i ett interkulturellt rum och har sina motiv för
handlande. Aspekten kan framstå som abstrakt, men i praktiken kan det
handla om att förstå hur exempelvis arabiska mynt tillverkades av religiösa skäl och för handel, men att de användes och grävdes ner för andra
syften, exempelvis sitt silvervärde, i Skandinavien. Aspekten är
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relevant både för enskilda föremål och i relation till historiska berättelser av mer generella fenomen.

Figur 7. Kritiska aspekter för att kunna tolka arkeologiska föremål.

Artikeln argumenterar för att betrakta historiskt lärande som mer differentierat seende där tidigare erfaranden inte ersätts med, utan kompletteras med mer komplexa uppfattningar. På så sätt kan personliga erfarenheter som elever har med sig in i klassrummet bli resurser i lärande
och undervisning. Elevers mytologiska föreställningar om ett föremål
kan exempelvis kontrasteras mot historiska tolkningar av samma föremål för att synliggöra historiciteten i föremålet.

Diskussion
Ambitionen var att undersöka och få ytterligare kunskap om vad kunnandet att tolka historiska källor i form av arkeologiska artefakter innebär för mellanstadieelever. I det här fallet innefattar källtolkningen interkulturella perspektiv på den historiska epoken. Det kan vara svårt att
hitta lämpliga skriftliga källmaterial för mellanstadieelever eftersom
det är forntiden, medeltiden och den tidigmoderna perioden som studeras. Ett sätt är att välja arkeologiska föremål som kan spegla både människors livsvillkor och fenomen som migration och kulturmöten. I studien valdes arkeologiska föremål från vikingatiden som hittats runtom
i Skandinavien. Skälet att börja i de arkeologiska föremålen var att hitta
ett alternativ till historielärobokens texter, som ofta dominerar historieundervisning med yngre elever. Anpassade texter som kommunicerar
historiska berättelser behövs, men att enbart använda läroboken som utgångspunkt för historiskt lärande kan vara problematiskt. Dels kan
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läroböckerna vara färgade av ett slags metodologisk nationalism (att
berättelserna har nationen som utgångspunkt och slutdestination) och
dels kan lärobokens objektiva berättarton förmedla bilden av historia
som direkt tillgänglig och objektiv, snarare än som en tolkande vetenskap. Genom att utgå från arkeologiska föremål hoppades forskningsgruppen synliggöra interkulturella perspektiv, men också skapa förutsättningar för att öva källtolkning, och därmed öka förståelsen för vad
kunskap i historia är. Eleverna skulle få innehållskunskaper som synliggjorde vikingatidens dynamik men också praktiska erfarenheter av
källtolkningsarbete.
Metodologiskt följer den tredje artikeln avhandlingens första artikel,
även om elevgruppen är en annan och innehållet ett annat. Ansatsen
kartlägger variationen av uppfattningar av fenomenet historisk källtolkning och beskriver dessa som kvalitativa kategorier av uppfattningar.
Utifrån kategorierna identifieras och beskrivs skillnaderna som kritiska
aspekter. De kritiska aspekterna ska betraktas som tentativa i relation
till de elevgrupper som ingått i studien.
Skillnaden mellan fiktiva och historiska perspektiv

Förmågan att kunna skilja på fiktiva eller mytologiska tolkningar och
historiska tolkningar av det förflutna kanske är den mest grundläggande
och nödvändiga förutsättningen i historia. Den minst komplexa kategorin av uppfattningar speglade därmed en oklar uppfattning om vad
historia är. Dels tolkade elever med denna uppfattning föremålen bokstavligt, som enbart representerande sig själva, och dels satte de in föremålen i fiktiva berättelser. Vi kan tala om det som en begränsad förmåga att urskilja föremålens och berättelsernas historicitet. Intressant
är att resultaten indikerar att det går att ta vägen över föremål för att
synliggöra berättelsers historicitet. Det kan vara lättare för yngre elever
att närma sig frågan om historicitet genom föremål eftersom de flesta
intuitivt förstår att ett föremål var skapat av människor i en viss kontext
och att det användes för specifika syften. Den textburna berättelsen är
mer abstrakt och kanske är det svårare att skapa en känsla av autenticitet
i relation till mer abstrakta historiska fenomen. Lärobokstexten kan förmedla historiska fakta, men riskerar att skapa en distans mellan eleven
och upplevelsen av det förflutna.
Det var långt ifrån alla elever som gav uttryck för mytologiska uppfattningar när de började arbeta med föremålen. För många var det
självklart att föremålen var historiska, det vill säga att de var skapade
av människor som existerat med samma grundläggande förmågor som
vi har idag. I varje klass fanns dock en handfull elever som gav uttryck
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för uppfattningar som visar en förståelse där historiciteten ännu inte
kunde urskiljas med säkerhet. Viktigt var att enbart ett par elever bedömdes vara osäkra på att urskilja källors och berättelsers historicitet i
eftertestet. Lärarnas bedömning var därför att undervisningen var framgångsrik i relation till den första kritiska aspekten.
Att historieämnet kan skapa motivation genom en känsla av mysterium och äventyr är nog allmänt vedertaget (jfr. Ohman-Nielsen, 2006)
och det är en kraft som lärare använder i historieundervisning. Problemet är att inte alla elever intuitivt och med säkerhet förstår var gränserna
mellan historia och fiktion går. Den här forskningen visar att det är möjligt att göra urskiljandet tillgängligt för i princip alla elever. Elevers
grundläggande uppfattningar kan användas som resurs i undervisningen
genom att kontrasteras mot historiska framställningar för att sedan resonera om skillnaderna tillsammans. Det är en angelägen uppgift att på
mellanstadiet etablera en grundläggande förståelse för vad historieämnet är, och att skapa en rågång mot fiktionen. I årskurs 3 eller början på
mellanstadiet är det många elever som studerar nordisk mytologi och
frågan är hur detta innehåll ska hanteras i relation till den historiska
perioden vikingatiden? En kontrast mot det religionshistoriska och mytologiska innehållet skulle kunna användas för att synliggöra vad historia är, men risken finns att elever blandar samman det mytologiska och
historiska innehållet. Detta är en aspekt som är angelägen för lärare att
synliggöra för elever.
Skillnaden mellan enskilda och kontinuerliga historiska fenomen

Det var svårt för elever att urskilja historisk representativitet och kontinuitet i relation till arkeologiska föremål och historiska berättelser. De
här abstrakta aspekterna av historiskt lärande har beskrivits som problematiska på olika sätt i forskning. Peter Lee (2005) har beskrivit hur elever upplever särskilda svårigheter när de ska separera eller koppla samman särskilda händelser eller individer med abstrakta enheter som kontinuerliga historiska fenomen och historiska perioder. I fråga om källtolkning handlar detta om att förstå hur enskilda föremål både kan representera sig själva men också mer generella och ihållande företeelser.
Varje föremål kan vara unikt och intressant i sig självt, men som regel
ingår det i en kulturhistorisk kontext och blir ett uttryck för den. Båda
tolkningarna är relevanta beroende på vad som undersöks. Flera av de
arkeologiska föremål som eleverna undersökte erbjöd båda tolkningsmöjligheterna. De arabiska mynten var intressanta att tolka som enskilda föremål genom de bilder och textstrofer som avbildas på mynten,
men också för att de representerade fenomen som handel och
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kulturmöten. Detsamma gäller historiska berättelser, som ibland beskriver enskilda händelser, och ibland kontinuerliga processer. Särskilt
yngre elever tenderar att fokusera enskilda händelser och även beskriva
historisk förändring i termer av händelser som radas på varandra. Lee
(2005) menar att elever måste övas i att använda historiska begrepp och
verktyg för att kunna hantera olika tolkningsmöjligheter på ett kunnigt
sätt. Den här forskningen visar att historiska källor och föremål kan vara
en väg att ta för att synliggöra de här tolkningsdimensionerna.
Att förstå historiens dynamik

Det interkulturella perspektivet blev synligt när eleverna reflekterade
över relationen mellan arkeologiska föremål och historiska aktörer. Då
föremålen representerade olika kulturer (skandinaviska och arabiska)
blev olika aktörer och deras motiv synliga. Genom att föremålen synliggjorde olika kulturella perspektiv framstod aktörerna som rationella
var för sig. Eleverna upptäckte att de arabiska mynten tillverkades både
för att handla med men också för att sprida islam. Samtidigt kunde skandinaver använda dem för sitt silvervärde, men också av estetiska skäl
som smycken. De arabiska mynten i Skandinavien är på så sätt resultatet av historiska kulturmöten och den interkulturella tolkningsaspekten
blir viktig även på berättelsenivå.
Interkulturella perspektiv synliggörs inte med automatik utan måste
tillföras som tolkningsraster, bland annat genom de föremål och källor
som valdes ut, men också genom frågor som ställs till föremålen. Föremålen hade valts ut för att specifikt synliggöra migration och kulturmöten i relation till fenomenet handel, och artikeln argumenterar för att
undersökningsarbete med arkeologiska föremål kan synliggöra interkulturella perspektiv. Valet av fråga och föremål gör att vissa aspekter
av historisk interkulturalitet synliggörs, medan andra aspekter hamnar i
bakgrunden. I det här fallet blev aktörsperspektivet och de kulturella
nätverken synliggjorda genom transnationell handeln under vikinga-tiden. Att arbeta genom arkeologiska föremål kan vara ett sätt att få elever att börja förstå historiens dynamik.
Relevans i relation till tidigare forskning

Resultaten bekräftar, kompletterar och kanske utmanar tidigare forskning. Artikeln argumenterar för att det är möjligt för mellanstadieelever
att lära sig tolka och använda historiska källor för att kasta ljus över
historiska frågeställningar och att detta kan synliggöra historiskt aktörskap och interkulturella perspektiv (jfr. Dulberg, 2005; Levstik, Henderson & Lee, 2014). Resultaten synliggör svårigheterna för elever att
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använda föremål som belägg för att konstruera sammanhållna historiska
narrativ och att det förutsätter explicit stöd och handledning (jfr. Ashby,
2004; Lee & Ashby, 2000; Barton, 1997). Eleverna kunde, med hjälp
av tolkningsmallar, vägledande frågor och lärarens handledning, använda källorna för att kasta ljus över historiska frågeställningar (jfr.
Ashby, 2004; Britt & Aglinskas, 2002; Hoodless, 2002; Levstik &
Groth, 2002; Saye, Kohlmeier, Brush, Mitchell, & Farmer, 2009). Tendensen för yngre elever att tänka runt historia som ett pussel, där bitarna
ska läggas på rätt plats för att korrekt bild ska framträda, bekräftades
också (jfr. Levstik, Henderson, & Schlarb, 2005; Medina, Pollard, Schneider, & Leonhardt, 2000; VanSledright, 2002). När eleverna lämnades utan stöd tenderade de att bortse från frågeställningen och källorna
för att söka svaren i egna föreställningar eller i de kontextualiserande
texter som fanns till hands (jfr. Barton & Levstik, 2004; Heyking,
2004).
Det unika med den här studien är ansatsen att ta sig an ett historiskt
innehåll med ett specifikt perspektiv genom arkeologiska föremål. Föremålen kan sägas ha använts för att bända upp traditionella historiska
berättelser. I den empirisk-kognitivistiska historiedidaktiken bedömer
jag att det finns en tendens att tänka runt progression i ersättande termer,
det vill säga att högre och mer komplexa uppfattningar ersätter lägre
och bristfälliga uppfattningar (jfr. Lee & Shemilt, 2004; Shemilt, 1987).
Kanske utmanar resultaten den tidigare forskningen genom att kombinera historiemedvetandeperspektivet och det variationsteoretiska perspektivet för att se på historiskt lärande på ett lite nytt sätt. Variationsteori ser lärande som ett alltmer differentierat seende. Det innebär att
elever som lärde sig urskilja de kritiska aspekterna kunde urskilja och
separera alla fyra sätten att uppfatta fenomenet på. Det innebär dock
inte att de antas glömma tidigare erfaranden utan att de kan använda
dem för att kontrastera mer komplexa uppfattningar. Begreppet historiemedvetande visar hur elevers tolkningsförmåga kan utvecklas med
hjälp av föremål och att mindre komplexa sätt att förstå fenomen på är
nödvändiga för att utveckla mer komplexa och historiska uppfattningar.
Med andra ord visar de teoretiska perspektiven hur elevers föreställningar och erfarenheter kan bli resurser i undervisningen.
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Text 1: Fiktiv, händelseoriente- Text 2: Historisk, förändringsorirad, bokstavlig tolkning, irration- enterad, representativ tolkning,
ella aktörer.
rationella aktörer från båda kulturerna.
För tusen år sedan gav sig vikingen För tusen år sedan var kontakterna
Torsten iväg på en resa österut från mellan Skandinavien och de araUppland över Östersjön. Torsten biska områdena livliga. Skandinaville ge sig ut på äventyr och plund- verna var erfarna sjöfarare och hade
ringståg och hitta vackra smycken båtar som kunde gå över hav och flotill sin fru som bodde i Birka. På der. Handelsleder växte fram över
vägen österut träffade han araben Östersjön och de ryska floderna som
Ibn Fadlan som berättade att det skandinaviska och arabiska köpmän
fanns mycket silver och smycken i reste på. Kanske for skandinaver
Baghdad så Torsten och hans kam- ända till Baghdad. Ibland gav sig
rater seglade dit för att handla. De stora grupper skandinaver iväg från
hade med sig järn, pälsar och slavar samma område, exempelvis från
som de bytte mot en skatt av silver- Uppland. De ägnade sig åt handel
mynt. Med vågen vägde Torsten upp och var skickliga handelsmän. Arasilvret så betalningen blev rätt. Tor- berna ville köpa slavar, pälsverk och
sten såg också en jättefin ring som järn. Det var varor som skandinadet stod ”till Allah” på som han verna kunde sälja. De fick betalt i
köpte för att ge till sin fru. När de silver och köpte glas, smycken och
seglade hem igen blev många av vi- andra lyxvaror. I Skandinavien
kingarna sjuka, även Torsten, som fanns ett stort intresse för omvärlden
dog. Torsten berättade för sin kom- och det var viktigt för en handelspis att han skulle ge ringen till Tor- man att framstå som världsvan. I
stens fru, och sedan bad han honom Skandinavien användes inte pengar,
gräva ner silverskatten så ingen nå- i stället bytte man vara mot vara. I de
gonsin skulle hitta den igen. Kompi- arabiska områdena däremot handsen reste till Birka och gav Torstens lade man med silvermynt. För skanfru ringen och hon blev jätteglad. dinaverna var silvret i sig värdefullt,
När hon dog begravdes hon med och därför vägde man silvret för att
ringen. Sedan seglade han till Got- bestämma värdet. Det är troligt att
land och grävde ner skatten för han silvermynten fördes hem från hanvisste att det skulle bli svårt att hitta delsresor och grävdes ner för att
den där, och han berättade inte för skyddas. När ägaren dog visste
någon var den fanns. Sedan har ar- ingen längre var mynten fanns och
keologerna hittat skatten i modern de glömdes bort.
tid.
Figur 8. Kontrasterande berättelser för att synliggöra skillnaden mellan fiktiva och
historiska berättelser.
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I undervisningen användes detta sätt att kontrastera uppfattningar för att
synliggöra skillnaderna mellan fiktiva och historiska berättelser, mellan
bokstavlig och representativ tolkning samt mellan irrationella och rationella aktörer. Ett redskap skapades som byggde på kontrastering mellan två berättelser där den ena var fiktiv (och konstruerad av uppfattningar som eleverna givit uttryck för i undervisningen) och den andra
historisk (se Figur 8). Eleverna använde sina kunskaper om de arkeologiska föremålen för att avgöra vilken berättelse som var fiktiv och vilken som var historisk. Klasserna bearbetade respektive text, mening för
mening och markerade formuleringar som hade historiskt stöd i de arkeologiska föremålen. När meningarna markerades blev det visuella intrycket slående och eleverna kunde se att den fiktiva berättelsen nästan
helt saknade historiskt stöd, medan huvuddelen av meningarna i den
andra berättelsen hade stöd i källorna.
En fråga som ligger i förlängningen av artikelns frågeställningar, och
som kan kommenteras på empirisk grund, är hur elevernas narrativa
kompetens förändrades över tid. Ett fördröjt eftertest genomfördes i en
av skolorna (skola D i artikeln) sex månader efter att studien avslutats,
i en ambition att synliggöra hur elevernas tolknings- och orienteringsförmåga utvecklats. Jag visade klassen en arkeologisk nyhet som handlade om ett nytt fynd av sidenbroderier med arabiska tecken eller symboler i vikingastaden Birka och som argumenterade för att Birkaborna
påverkades av islamisk kultur (nyheten kom att bli omdebatterad i media beroende på långt dragna och osäkra tolkningar av fynden). Eleverna läste nyheten, tittade på några bilder av rekonstruerade textilier
och ombads att reflektera över ett par frågor: ”vad kommer du att tänka
på när du ser den här nyheten?” och ”varför är detta en viktig upptäckt?”. Eleverna diskuterade frågorna i helklass under tjugo minuter
och deras kommentarer ger några ledtrådar till hur de mindes arbetet
med föremålen. En elev kommenterade den första frågan så här:
Det är lite som frågan med silvermynten. Om man bara byter ut mynten mot
tyget kan du tänka på samma sätt, att de handlade med varandra. Men kanske
åkte de inte hela vägen, eller om de gjorde det, sedan handlade de och åkte
tillbaka. Och kanske många andra gjorde det, i alla fall inte bara en person.

Nyheten väckte frågor bland eleverna: ”Gifte de sig med varandra?”,
”Hur färgade man tygerna?”, ”Åkte man åt båda hållen?”, ”Vad har tyget med nazismen att göra?” (vilket antyddes av nyheten), ”Gjorde man
samma sak med olika maträtter – vi tar hem det och testar det eller hur
mycket ändrar den här nyheten på det vi vet?” Elevernas kommentarer
innefattade också interkulturella aspekter:
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Elev (E)1: Man får kanske veta om hur de levde och vad de tänkte. Men det är
inte säkert att de var muslimer bara för det.
E2: Nej, man kan inte vara säker men kanske vikingarna reste runt och såg de
här och kanske uppskattade de mönstren och så köpte de tyget, och gjorde det
till något nytt utan att förstå att det var inskriptioner som visade på gud på de
här sidenbroderierna?
E3: Kanske visar det att det fanns någon större koppling än bara handel? Att
araberna tog med sig sin tro till vikingarnas värld?

Citaten härrör enbart från en av klasserna och riskerar därmed att bli
anekdotiska och visar inte att undervisningen i alla avseenden var framgångsrik, men de indikerar att de här eleverna hade möjlighet och kunde
lära sig urskilja perspektiven och att kunskaperna från undersökningsarbetet kunde bidra till, och berika, deras historiska orienteringsförmåga i relation till en historiskt närliggande nyhet.
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Artikel 4: Historical enquiry in primary
school: Teaching interpretation of
archaeological artefacts from an intercultural
perspective
Sammanfattning
Avhandlingens fjärde artikel, som är skriven på engelska, undersöker
hur lärande av historisk källtolkning, med ett interkulturellt perspektiv
på vikingatiden, kan möjliggöras genom historiskt undersökningsarbete
med arkeologiska föremål (historical enquiry) i mellanstadiets historieundervisning. Artikeln hämtar sina forskningsdata från samma studie
som artikel 3, men den fjärde artikeln lägger fokus på undervisningsdesignen och det lärande som möjliggjordes i genomförandet av undervisningen. Utgångspunkten för designen var tre principer: i) undersökningsarbete utifrån en autentisk interkulturell fråga, ii) undersökningsarbetet med fokus på källtolkning, och iii) undersökningsarbete genom
materiell kultur i form av arkeologiska föremål. De tre designprinciperna undersöktes när de omsattes i historieundervisning där eleverna
använde arkeologiska föremål i historiskt undersökningsarbete. Artikeln adresserar två forskningsfrågor: för det första, hur möjliggjorde
undervisningsdesignen och genomförandet av undervisningen det avsedda lärandet, och för det andra, vilka hinder för lärandet uppstod i
undervisningen?
Utgångspunkten för studien var att det med förändrade och intensivare informationsflöden i nyheter och sociala medier ställs högre krav
på undervisning runt kritisk reflektion – inte minst i de samhällsorienterande ämnena. Historiedidaktisk forskning har visat hur elevaktiva
och undersökande ansatser i historia kan erbjuda alternativa ansatser till
historielärobokens berättelser. Historiskt undersökningsarbete kan utveckla elevers historiska tänkande och disciplinära färdigheter med rätt
stöd (t.ex. Cooper, 2012; Reisman, 2012a). Detta gäller framförallt
äldre barn på högstadiet och i gymnasieskolan, men studier har visat att
yngre elever kan lära sig arbeta undersökande med historiska källor
(t.ex. Cooper, 1995; Foster & Yeager, 1999; VanSledright & Kelly,
1998). Forskning indikerar att materiell kultur kan engagera yngre elever i historiskt resonerande, inte minst genom att synliggöra aktörskap
(Dulberg, 2005; Levstik, Henderson & Lee, 2014; Pye, 2008).
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Ytterligare en utgångspunkt var att historieämnet dras med ett slags
metodologisk nationalism med en kanon som fokuserar svenska, skandinaviska och europeiska perspektiv på historien (Eliasson & Nordgren,
2016). Historiedidaktikerna Per Eliasson och Kenneth Nordgren (2016)
har i en översiktsstudie visat att historieundervisningen i hög utsträckning fortfarande kännetecknas av historieberättandet, men att lärare
samtidigt anser att multikulturella perspektiv och mångfaldsperspektiv
är viktiga. Även elever har de senaste decennierna intresserat sig för
globala historiska perspektiv (Nygren, 2011). En problematik kan vara
att det saknas kunskap om hur historieundervisning kan utformas för att
möjliggöra lärande av interkulturella perspektiv samtidigt som historiska förmågor övas. Ambitionen i studien var att undersöka vilka möjligheter som finns i att ta sig an vikingatiden (som med ett etablerat
etnocentriskt ramverk får stort utrymme i mellanstadiets undervisning)
med en ingång genom materiell kultur och en undersökande ansats.
Studien hade två lärandeobjekt: historisk källtolkning av arkeologiska artefakter i historiskt undersökningsarbete, samt interkulturella
perspektiv på vikingatiden. De olika aspekterna av lärandeobjekten i
kombination med historiedidaktisk och interkulturell teoribildning låg
till grund för de tre designprinciperna. Den första designprincipen uppmanade eleverna att undersöka en autentisk interkulturell fråga: ”varför
har stora mängder arabiska silvermynt hittats på Gotland?”. Att frågan
var autentisk innebar att den speglade ett verkligt historiskt problem
som skulle inspirera eleverna att undersöka det vidare med hjälp av föremålen. Frågan förutsätter ett interkulturellt perspektiv på historien för
att kunna förklaras, och den har både samtida och historisk relevans.
Den andra designprincipen innebar fokus på källtolkning. För att öva
källtolkning skapades ett tolkningsredskap uppbyggt av frågor i två nivåer som hjälpte eleverna att föra samman kontextuella fakta med föremålet (se Figur 9). Modellen försåg eleverna med generella frågor som
hjälpte dem att undersöka och förstå specifika historiska kontexter genom föremålen. Den tredje designprincipen innebar att arbeta undersökande genom materiell kultur i form av arkeologiska föremål. Eleverna
undersökte fysiska replikor av arabiska mynt samt fotografier av skandinaviska och arabiska arkeologiska föremål. Föremålen vara särskilt
utvalda för att synliggöra interkulturella perspektiv på vikingatida handel.
Undersökningsarbetet genomfördes som undervisning i fyra steg. I
det första steget etablerades undersökningsfrågan genom fysiska replikor av arabiska silvermynt, som syftade till att aktivera elevernas historiemedvetande. I det andra steget introducerades tolkningsmodellen och
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eleverna började öva tolkning på moderna svenska mynt och på de arabiska replikorna med kontextuella historiska fakta, med avsikten att etablera förståelsen av tolkning genom att ställa frågor. I det tredje steget
övade eleverna praktiskt tolkningsarbete med ytterligare föremål och
kontextuella fakta. Slutligen, i det fjärde steget konstruerade klassen
tillsammans ett svar på undersökningsfrågan utifrån tolkningarna av de
arkeologiska föremålen. Elevgrupperna bidrog med historiska förklaringar där de använde föremålen som belägg.
I analysarbetet fokuserades relationen mellan designprinciperna och
deras operationalisering som undervisning. Det förväntade lärandet
identifierades som förändrat deltagande och ökad förmåga att urskilja
olika aspekter av lärandeobjekten. Resultaten pekar på att arkeologiska
föremål kan bidra till att inspirera och engagera yngre elever i historiska
undersökningar och att artefakterna kan fungera som en projektionsyta
för att formulera historiska frågor genom att aktivera elevers historiemedvetande. Resultaten indikerar att en undersökande ansats kan synliggöra interkulturella perspektiv på en historisk period.
Artikeln argumenterar för att de tre designprinciperna var relevanta
för att organisera undervisningen så att lärandet av källtolkning och interkulturella perspektiv möjliggjordes. I det första steget aktiverades
elevernas historiemedvetande genom kontrasten mellan de historiska
arabiska mynten och de moderna svenska mynten. Valet av föremål var
betydelsefullt genom att mynten speglade både samtida och historiska
aspekter av ett interkulturellt fenomen. Det konstateras att frågan om
historisk autenticitet var viktig för eleverna. Det andra steget anses ha
varit möjliggörande genom att kontextuella fakta ökade möjligheten att
ställa historiska frågor, resonera historiskt och att tolka föremålens innebörder. Svårigheten låg i att erbjuda rätt mängd kontextualiserande
fakta. Det tredje steget anses ha gjort det möjligt för eleverna att erfara
historia som kulturmöten och perspektiv från olika kulturer. I arbetet
med flera föremål ökade förmågan att göra mer precisa observationer
och att ställa historiska frågor av högre kvalitet. Ordningen som föremålen bearbetades i var betydelsefullt för hur effektiva de var i att möjliggöra lärandet.
I artikeln föreslås att det fjärde steget bör revideras för att bättre
stämma överens med rimliga förväntningar för åldersgruppen. Det föreslås att föremålen framförallt kan bidra till att utveckla elevers historiska resonerande och möjlighet att förklara historiska fenomen. I linje
med tidigare forskning visar studien att elevgrupperna hade svårigheter
att självständigt konstruera förklaringar där föremålen användes som
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belägg. Däremot kunde de förklara och diskutera historiska fenomen
med hjälp av föremålen och lärarens hjälp.
Resultaten indikerar att yngre elever kan engageras i disciplinärt historiskt resonerande och att arkeologiska föremål kan stödja lärande av
interkulturella historiska perspektiv, men att den kanske största potentialen finns i de inledande delarna av undersökningsarbetet där intresset
väcks och frågorna ställs, snarare än i slutfasen där slutsatserna formuleras och beläggs. Avslutningsvis föreslås det att arkeologiska föremål
kanske är mest effektiva i fråga om att initiera historiskt resonerande
som undersökande arbete genom att ställa historiska frågor och genom
att kontextualisera observationer.

Diskussion
Ambitionen var att analysera och beskriva historieundervisning på en
intermediär och konceptuell praktikteoretisk nivå genom att lägga fokus
på de principer som låg till grund för undervisningens utformande.
Undervisningsutvecklande designforskning är ofta inriktad på att beskriva interventioner och empiriskt testade designprinciper som kan bidra
till att förstå interventionens funktion i relation till det lärande som möjliggörs. Designprinciper kan förstås som heuristiska erfarenhetsgrundade påståenden som adresserar undervisningsproblem. Att de är heuristiska innebär att de är utvecklade för specifika kontexter och att det
därför inte finns några garantier för att de fungerar på samma sätt i andra
kontexter. Principerna kan dock testas och valideras i nya kontexter och
därmed få en ökad generaliserbarhet (van den Akker 2013, s. 22 ff.).
Det rör sig om partikularistisk forskning som har en specificerande ambition i relation till det avsedda lärandeobjektet historisk källtolkning.
Därmed kan resultaten endast göra anspråk på teoretisk generaliserbarhet. Det vill säga slutsatserna är grundade i relationer mellan teori och
empiriska observationer (Larsson, 2009).
Designprinciperna i artikeln är både av proceduriell karaktär (grundade i tidigare forskning och praktisk erfarenhet) och av substantiell
karaktär (grundade i empiriska observationer då undervisningen genomförs). Det finns ännu ingen omfattande forskning om vilka kvaliteter som bör känneteckna designprinciper och inte heller vilken teoretisk och praktisk nivå de ska formuleras på. Det rör sig dock om att
formulera principer i konceptuella praktikteoretiska ramverk (Timperley, 2013). Designprinciper är kontextuellt bundna, men ska kunna användas och testas med nya innehåll och i nya undervisningssituationer
och vara både teoretiskt och praktiskt grundade. Designprinciperna är
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tänkta att beskriva hur undervisning kan utformas så att ett specifikt
lärande kan åstadkommas av lärare och elever i samverkan. De är därmed i första hand praktiktillvända.
I framförallt den angloamerikanska historiedidaktiken tycks det finnas en norm för hur källarbete ska gå till. Normen kretsar runt begreppet
belägg och elever ska lära sig att använda källor som belägg för historiska slutsatser. Detta är ett centralt kunnande, men fokus på beläggsaspekten kan betyda att man glömmer bort att källor kan fungera för att
väcka nyfikenhet och för att identifiera historiska problem och frågor.
Keith Barton menar att källanvändning kommit att omgärdas av myter
som innefattar synen att historiska källor ska läsas för sitt informationsvärde och att historiker framförallt ägnar sig åt att avgöra källors trovärdighet med källkritik (Barton, 2005). En aspekt i kritiken är att källövningar tenderar att bli instrumentella och sammanhangslösa.
Abby Reisman, Sam Wineburg (2008) och Ian Philips (2010) betonar
vikten av att kontextualisera källarbete. Inte bara för att möjliggöra tolkning utan för att källarbete ska bli meningsfullt. Barton menar att källor
visserligen ska användas som belägg i historisk argumentation men att
de också bör användas för att motivera historiska undersökningar och
för att de erbjuder unika ingångar till människors tankar och erfarenheter i det förflutna. Bartons och Philips kritik ska läsas i en nordamerikansk och brittisk kontext, men jag tror den har bäring på svensk historieundervisning. Min bedömning är att det även i Sverige varit fokus på
att avgöra källors trovärdighet genom de källkritiska kriterierna, vilket
naturligtvis är ett viktigt kunnande. Artikelns resultat pekar dock i
samma riktning som kritiken vad gäller källors funktion i historieundervisning, vilket kan motivera att större fokus läggs på källors funktion i
att initiera historiskt tänkande och lärande.
Föremål som ingångar till historisk tolkning

I vår materiella kultur omges barn av en mängd välbekanta föremål.
Som kontrast till det bekanta kan okända föremål fascinera elever och
locka till vidare utforskande. I detta avseende kan historiska föremål ha
en särskild kraft, genom att utgöra spår från det förflutna (Lubar &
Kingery, 2013). Genom att fysiskt beröra och utforska föremål kan elever fylla dem med egen mening. Det är dock ovanligt att elever kommer
i fysisk kontakt med arkeologiska och historiska föremål. Dessa är ofta
synliga men oåtkomliga på museer, även om vissa kulturarvsinstitutioner som Historiska museet har visningskollektioner som elever kan få
utforska med händerna. Den som haft möjlighet att observera en elevgrupp utforska arkeologiska föremål på ett museum inser vilket
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engagemang kontakten med materiell kultur kan skapa. Kontakten med
historiska föremål kan förflytta oss i tid och rum och öppna nya världar.
Den fysiska beröringen kan både skapa och återkalla minnen (Pye,
2008). Föremålens tolkningsmöjligheter är outtömliga och överskrider
de tolkningar som hittills gjorts. Kontakten med historiska föremål kan
därmed berika historiskt lärande och resultaten visar hur föremålen kan
dyrka upp traditionella narrativ och öppna för alternativa tolkningar.
I studien blev det tydligt hur elevernas utforskande av de fysiska
myntreplikorna skapade en förundran vilket gav upphov till frågor. Eleverna frågade sig om mynten var äkta eller kopior, hur gamla de var,
varifrån de kom och vad tecknen betydde. De undrade hur mynten användes och tillverkades och vad ”REP” betydde som stod stämplat på
mynten. Att ställa frågor glöms ibland bort i historiskt undersökningsarbete, men frågandet är en väsentlig del av tolkningsarbete (Levstik &
Thornton 2018, s. 481). Det var långt ifrån alla frågor eleverna formulerade som var relevanta i tolkningsarbetet. Många frågor var historiskt
irrelevanta och kanske handlade om att eleverna skojade med varandra.
Ofta vet dock elever själva vad som är bra frågor och vilka som saknar
relevans (Levstik & Smith, 1996). I syfte att skapa en stödstruktur för
att öva elevernas frågande i relation till föremålen skapades ett tolkningsverktyg som kallades ”fyrfältaren” (se Figur 9).
Avsikten var att konstruera en modell som skapade ett förutsägbart
och upprepningsbart tolkningsmönster. Modellen utformades omsorgsfullt för att fånga den typ av frågor som arkeologer och historiker ställer
(jfr. Forssberg & Sennefeldt, 2014; Hodder, 2012; Levstik, Henderson
& Lee, 2014; Wineburg, 2007). Varje ruta hade en övergripande fråga
(vad, när, hur och varför) samt två underliggande frågor. Den första frågenivån var enkel för eleverna att besvara med hjälp av bildtexterna till
föremålen, medan den andra frågenivån krävde ett djupgående resonerande med hjälp av kontextuella fakta. Verktyget skulle vara enkelt att
använda och erbjuda en flexibel struktur där eleverna kunde börja arbeta från det hörn som passade föremålet.
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Figur 9. Tolkningsredskap med två nivåer av frågor för arkeologiska föremål.

Elevernas förundran inför de arabiska mynten förstärktes av att undersökningen skedde i kontrast till de moderna svenska mynten där eleverna redan hade övat sig i att resonera utifrån tolkningsmallens frågor.
Erfarenheterna från de moderna mynten och lärarnas modellering var
viktiga för elevernas möjlighet att ställa frågor till de arabiska mynten.
Kontrasten mellan mynten var både av temporal och kulturell karaktär
och elevernas observationer och reflektioner speglade båda dimensionerna. Flera historiedidaktiker betonar vikten av att utforska mänskliga
mönster och fenomen genom erfarenheter som yngre elever kan relatera
till (t.ex. Levstik & Thornton, 2018; Ashby, Lee & Shemilt, 2005). En
oväntad men viktig observation var att flera elever, oberoende av
varandra, resonerade om frågan om historisk autenticitet när de upptäckte att mynten var replikor. Det var en abstrakt, men spontan, reflektion som ett flertal elever gjorde. De frågade sig vad som är möjligt att
säga om det förflutna utifrån en replika, vad som inte är möjligt och vad
som går förlorat – relevanta historiska frågor. Historiedidaktiker har betonat vikten av att elever ska utveckla sitt metakognitiva tänkande (t.ex.
Lee, 2005; Ashby, Lee & Shemilt, 2005) och kanske frågan om äkthet
i relation till föremål, och även andra källor, kan vara ingångar till dessa
reflektioner. Frågor om vad som är historiskt äkta och oäkta, och frågan
om vad det får för konsekvenser, engagerar yngre elever.
Det kan vara en utmaning att hitta källmaterial lämpliga för yngre
barn. För att komma runt problematiken med yngre elevers begränsade
läsförmåga har lärare använt bilder i källtolkningsarbete, men ibland
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också materiella artefakter (Dierking, 2003; Hicks & Doolittle, 2008).
Avsikten med de arabiska mynten som utgångspunkt var dels att göra
det möjligt för barn (som inte hade kommit så långt i sin läsutveckling)
att snabbt komma igång med historiskt undersökningsarbete, och dels
att förstärka känslan av autenticitet i relation till undersökningsfrågan.
Att utgå från arkeologiska föremål, snarare än textbaserade källor, var
angeläget då en klass hade en stor andel elever med utländsk bakgrund
och begränsad erfarenhet av svenska. I likhet med tidigare studier visar
resultaten att yngre elever kunde lära sig att tolka bilder och föremål när
de kontextualiserades på adekvata sätt och när de uppfattade undersökningsfrågan som intressant och relevant (jfr. Davis, 2005; Levstik, Henderson, & Lee, 2014; Nikolajeva, 2003). En del elever hade inledningsvis svårt att förstå undersökningsfrågans betydelse, trots att den kopplades till utforskandet av de fysiska mynten. Det blev tydligt att lärarnas
och elevernas frågor inte alltid var desamma. En spännande möjlighet
kan vara att i högre utsträckning tillsammans med eleverna formulera
undersökningsfrågor utifrån föremålen. Det kan vara en möjlig progression i historieundervisning på mellanstadiet – något som historiedidaktiker föreslagit (jfr. James & McVay, 2009; Levstik & Smith, 1996).
Att börja i föremålen är en annan ingång till historien än att börja i
lärobokens texter. Forskning har konstaterat att särskilt yngre elever
ofta tror att historien är given och i huvudsak redan känd – det gäller
bara att få tillgång till rätt information. Inte sällan kan barn förklara
detta i oändlig regression där informationen överförts från bok till bok,
eller från vittne till bok (Lee, 2005). Uppfattningen är svår att utmana
utifrån historielärobokens texter och det är inte osannolikt att lärobokens framställningar förstärker uppfattningen, bland annat genom att
författaren som uttolkare av historien är osynlig. Läroböcker tenderar
att ha en redogörande och rapporterande, snarare än tolkande och argumenterande, karaktär. Att starta i historiska källor kan vara ett sätt att
utmana elevers förförståelse av det förflutna som en given berättelse
och i stället etablera förståelsen att historiska berättelser konstrueras
från källor. Att elevernas historiemedvetande aktiverades i arbetet med
de fysiska mynten blev tydligt genom att huvuddelen av de explicita
frågor de hade, hade en temporal aspekt som handlade om likheter och
skillnader mellan det förflutna och samtiden.
Inramningen för källarbetet var den undersökande frågan om hur det
kan komma sig att stora mängder arabiska mynt hittats på olika platser
i Skandinavien – särskilt på Gotland. Frågan skulle vara historiskt autentisk, svaret skulle alltså inte vara självklart och enkelt att ta reda på.
Genom undersökningsfrågan hoppades vi bjuda in till ett historiskt
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mysterium som inte heller lärarna hade ett givet svar på. Frågan gav
upphov till intresse och engagemang hos eleverna, men också frustration eftersom de hade förväntningar på att hitta ett slutgiltigt och korrekt
svar. Elever undrade återkommande när de skulle få rätt svar. De hade
inte stött på en fråga i historieundervisningen tidigare som de förväntades försöka besvara och som inte hade ett givet svar. Det vanliga i mellanstadiets historieundervisning är troligen att elever använder lärobokens berättelser för att besvara frågor, vilket innebär att svarsalternativen blir begränsade.
Historiedidaktiker har argumenterat för vikten av verkliga frågor att
undersöka i klassrummet eftersom frågor med givna svar gör elever
passiva i väntan på rätt svar (t.ex. Lee, 2005). I den här studien var
undersökningsfrågan interkulturell och svaret krävde interkulturella resonemang om migration och kulturmöten för att bli meningsfullt. Frågans utformning villkorade de resonemang som blev möjliga för eleverna att föra, och de begrepp och innehållsliga kunskaper de behövde
för att kunna föra resonemangen på ett kvalificerat sätt. Ett villkor var
att frågan kopplades till handel som fenomen. Eleverna behövde få en
förståelse för konceptet handel, varför människor handlar och att det
förekommer i både monetära system och naturasystem. Till detta hörde
kunskaper om värde – både som metall och symboliskt – som idé kopplat till silver. De behövde också historiska kunskaper om världen samt
geografiska kunskaper om regioners relationer och resurser.
Interkulturellt historiskt lärande

Lärandeobjektet i studien innefattade även interkulturella perspektiv på
vikingatiden. Snarare än att berätta om perspektiven valde vi att synliggöra de interkulturella aspekterna genom källor. Artikeln argumenterar
för att historieundervisning genom föremål kan synliggöra interkulturella perspektiv. Det är inte rimligt att vänta sig att interkulturellt lärande kommer med automatik genom att arbeta med generella övningar
för att utveckla historiskt tänkande eller genom att kvalificera historiemedvetande i någon allmän bemärkelse. Det interkulturella perspektivet måste avsiktligt tillföras som tolkningsraster genom frågorna, föremålen, kontextualiseringen och perspektiven. Detta tolkningsraster tillfördes som ett perspektiv genom relationen mellan undersökningsfrågan, de arkeologiska föremålen och kontextualiseringen.
Det går kanske inte att betrakta arkeologiska föremål som interkulturella i sig, men föremålen i studien valdes för att synliggöra interkulturella aspekter. Fokus låg på handel som fenomen, vilket synliggjorde
vissa aspekter av interkulturalitet, medan andra hamnade i bakgrunden.
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Föremålen skulle synliggöra migration och kulturmöten ur ett skandinaviskt och arabiskt perspektiv. Designen synliggjorde därför framförallt interkulturella nätverk. Nätverksskapandet började i de enskilda föremålen och eleverna kopplade efterhand samman föremålen, platserna
som föremålen skapades och hittades på, med omvärlden. Föremålen i
sig organiserades som komponenter i ett sammanhängande handelsnätverk. På så sätt synliggjordes migration genom runstenen, det arabiska
manuskriptet och skeppet, medan kulturmötesfenomenet synliggjordes
genom mynten, vågen och vikten. Genom att sätta samman föremålen i
meningsfulla kedjor relaterade till handel, började eleverna förstå dynamiken under vikingatiden.
Designen beaktade några av de aspekter av interkulturellt historiskt
lärande som definierats av Kenneth Nordgren och Maria Johansson
(2015). Undervisningsdesignen var gynnsam för att synliggöra några av
dessa, medan någon var svår att fånga. En interkulturell aspekt innebar
att eleverna skulle få erfara sin plats i historiekulturen, vilket anknyter
till livsvärldsperspektivet. Perspektivet synliggjordes genom reflektionen över kontrasten mellan de moderna mynten och de vikingatida
mynten, samt mellan platserna som föremålen hittades på och deras
historiekulturella kontexter. Andra aspekter innefattade att erfara historia som kulturmöten och perspektiv från olika kulturer, vilket åstadkoms genom föremålen som var kopplade till fenomenet handel och till
skandinaviska respektive arabiska historiekulturella kontexter. Data
från elevsamtalen samt eftertestet visar att designen möjliggjorde urskiljandet av dessa aspekter, bland annat genom de frågor eleverna formulerade när de arbetade med föremålen. Det framgår att arbetet med
att koppla samman föremålen med kontextuella fakta bidrog till att kvalificerade resonerandet och förmågan att formulera frågor.
Ytterligare aspekter av interkulturellt historiskt lärande är att lära sig
undersöka historiska källor och att använda dem för att konstruera meningsfulla förklaringar. I relation till dessa aspekter är tolkningen av
resultaten mer komplex. Eleverna övade sig i att kritiskt och systematiskt undersöka arkeologiska föremål från de skandinaviska och arabiska kulturområdena. De använde sedan dessa med sina kontextuella
kunskaper och historiska begrepp för att besvara undersökningsfrågan.
Resultaten visar att flertalet elever kunde lära sig att undersöka och
tolka enskilda föremål på ett kunnigt sätt med hjälp av modelleringen
av tolkningsarbetet, tolkningsmallen och kontextuella fakta. De kunde
också koppla samman enskilda föremål med fenomenet handel och
även koppla resonemangen till den övergripande undersökningsfrågan
med stöd av läraren. I detta avseende var elevernas självständighet
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begränsad. Det går att hävda att de kunde lära sig tolka och använda
arkeologiska föremål för att förklara fenomenet handel – med stöd. Eleverna kunde även använda föremålen för att formulera förklaringar i
relation till undersökningsfrågan – med stöd.
Däremot upplevde flertalet elever svårigheter när de skulle sammanföra observationer kopplade till enskilda föremål till en sammanhållen
och meningsfull förklaring i relation till undersökningsfrågan. Detta
ligger i linje med tidigare forskning som visat att elever, när de ska konstruera sammanhållna narrativ som svarar mot historiska problem, tenderar att bortse från källorna och i stället använda etablerade narrativa
strukturer (Levstik & Smith, 1996; Stahl, Britton, Hynd, McNish, &
Bosquet, 1996; Young & Leinhardt, 1998; VanSledright, 2002). Det var
svårt för eleverna att använda tolkningarna för att självständigt formulera ett svar på undersökningsfrågan med föremålen som belägg i en
historisk argumentation, och det kanske är en orimlig förväntning på
åldersgruppen.
Utifrån resultaten framstår formuleringen av det centrala innehållet
för årskurs 4-6 i kursplanen för historia som rimlig. Undervisningen ska
behandla frågan om ”vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter
och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten”
(Skolverket, 2019a, s. 5). I formuleringen är den interkulturella
aspekten av kulturmöten integrerad med föremålen och resultaten visar
att det går att synliggöra dessa perspektiv genom materiell kultur. En
rimlig förväntning i relation till åldersgruppen kan vara att förstå interkulturella perspektiv i termer av dynamiska nätverk med aktörer som
har delvis olika och delvis likartade motiv. Att börja i källorna kan erbjuda alternativa och kraftfulla ingångar till historien och eleverna kan
använda dem för att förklara historiska fenomen med rätt stöd. Forskning pekar på att elevers möjligheter att lära sig arbeta med källor är
beroende av lärarnas förmåga att handleda processen (jfr. Ashby, 2004;
Levstik & Henderson, 2016; Nokes, 2012). Det tycks finnas en begränsning i elevers förmåga att självständigt dra syntetiska slutsatser och att
systematiskt använda föremål som belägg (jfr. Barton, 1997; Goodacre
& Baldwin, 2005).
Peter Lee (2005) konstaterar att yngre elever kan lära sig att resonera
historiskt runt mer komplexa sammanhang med hjälp av källor. Detta
förutsätter dock att de får rätt stöd och att de har möjlighet att studera
ett historiskt fenomen på djupet, samtidigt som de utvecklar sitt historiska tänkande. I lärandeprocessen blir koncept som perspektivtagande
och belägg centrala och elever måste öva under längre tid för att använda koncepten i undersökningsarbete. När lärare har kunskaper om
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lärandeprocesserna och om elevers förförståelse samt missuppfattningar, är det möjligt att designa undervisning som möjliggör historiskt
lärande i relation till källor (t.ex. Heyking, 2004; Levstik & Henderson,
2016).
Revidering av undersökningsprocessen

Det föreslås att det fjärde och sista steget i undersökningsarbetet – att
formulera historiska svar med arkeologiska föremål som belägg – revideras för att bättre stämma överens med förväntningar på åldersgruppen. Forskning har visat att det med äldre elever är möjligt att öva förmågan att självständigt formulera historiska slutsatser med källor som
belägg (t.ex. Reisman, 2012a, 2012b; Wineburg & Reisman, 2015). I
ljuset av resultaten och tidigare forskning förefaller det rimligt att tona
ner beläggsaspekten i arbetet med källor med yngre elever, och i stället
betona att arkeologiska föremål framförallt kan ingå som komponenter
i elevers historiska resonerande när de försöker förklara historiska fenomen. En rimlig formulering för det avslutande steget kan vara att ”resonera om historiska förklaringar med hjälp av arkeologiska föremål”.
Formuleringen lägger fokus på processen att ställa frågor, resonera historiskt och att pröva olika historiska förklaringar i relation till föremålen och mindre fokus på den historievetenskapliga kvaliteten i svaret.
Genom att lägga mindre fokus på slutsatserna och mer på frågorna och
resonemangen, kanske det är lättare att engagera och stötta elever i att
undersöka källor kritiskt och att mer självständigt öva sig i att konstruera rimliga förklaringar. Trots att den praktiska operationaliseringen av
det fjärde steget innebar att klassen tillsammans konstruerade svaret på
undersökningsfrågan, visade eftertestet att ungefär tre fjärdedelar av
eleverna kunde formulera ett rimligt svar på undersökningsfrågan med
hjälp av delvis nya föremål. I svaren resonerade eleverna med inspiration från och hjälp av föremålen, snarare än att de använde dem som
explicita belägg. Svaren kunde bestå av flera löst sammanhållna tolkningsfragment snarare än att vara ett sammanhållet narrativ. Det här är
nyansskillnader som är viktiga att beakta i källarbetet med yngre elever.
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Slutdiskussion

Kvalificera historiemedvetande genom lärande
av källtolkning
Avhandlingen undersöker lärande och undervisning av historisk källtolkning som en aspekt av att lära sig resonera historiskt. Följande kapitel är disponerat efter forskningsfrågorna och sammanfattar de viktigaste resultaten. Styrkan i att se historisk källtolkning som en del av historiskt resonerande är att det placerar källarbete i ett historiedidaktiskt
sammanhang som är praktiskt grundat i undervisning samtidigt som det
är handlingsorienterat. Om begreppet historiskt resonerande fylls med
ytterligare empiriska, och delvis nya teoretiska, innebörder, tror jag att
det kan bli användbart som analytiskt ramverk i praktikutvecklande och
historiedidaktisk forskning, och i historielärares professionsutövning.
Med källtolkning avses här förmågan att förstå historiska källors innebörd i relation till historiska sammanhang och frågor. Med historiska
källor avses olika typer av historiska artefakter som arkeologiska föremål, historiska texter och bilder.
Carla van Boxtel och Jannet van Drie (2018, s. 151 ff.) menar att
historiskt resonerande görs för att beskriva och förstå historisk kontinuitet och förändring, för att undersöka orsaker och konsekvenser samt för
att upptäcka likheter och skillnader. Historiskt resonerande utförs som
aktiviteterna att använda källor, ställa frågor, kontextualisera, argumentera för ståndpunkter, använda ämnesbegrepp samt använda metabegrepp (se Figur 1). Att använda historiska källor definieras som att utvärdera källor i förhållande till historiska frågor samt att identifiera,
tolka och bekräfta information i källor i syfte att belägga historiska slutsatser.12

12

“We define the use of sources in the context of historical reasoning as the evaluation of
sources in relation to the question at hand and the selection, interpretation, and corroboration
of information from sources in order to answer a historical question or to provide evidence for
a claim about the past” (van Drie & van Boxtel, 2008, s. 94).
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I van Boxtels och van Dries definition är källarbete orienterat både
mot historiska frågor och svar, men i praktiken tror jag att det finns en
risk att källor får en instrumentell funktion i relation till historiska svar.
Tendensen går att se i angloamerikansk historiedidaktik som ofta förespråkar undersökande ansatser där källor företrädesvis fungerar som belägg för historiska slutsatser. Elever förväntas ta historikerns roll – eller
i alla fall använda sig av historikers redskap och tänkande. På så sätt
kanske resonerandemodellen lika mycket beskriver historikers kunnande som skolelevers lärande. Det är en väsentlig skillnad på att använda historiska källor för att producera ny historisk kunskap, vilket är
historikers uppgift, och att använda historiska källor för att lära historia,
vilket är elevers uppgift. Historiker har ett utvecklat historiemedvetande, de har kontextuella kunskaper, kan tolka källor och upplever
historia som meningsfullt. Det som oftast blir synligt av historikers arbete är de formulerade slutsatserna, argumentationen för dessa och beläggen i källorna. Källanvändningen är då orienterad mot kvaliteten i
de historiska svaren och källkritikens funktion blir att bedöma källors
trovärdighet.
Ett problem när framförallt slutsatserna av historikers arbete ställs i
förgrunden är att deras lärande i arbetet med källor, där frågor ställs och
hypoteser utforskas, förblir osynligt. För skolelever är lärande av historia det centrala och då kan erfarenheten av processen att ställa historiska
frågor, och att resonera kring olika svar i relation till källor, vara lika
viktig som svaren på frågorna i sig. I van Boxtels och van Dries definition finns en risk att källor får en viktig funktion först när stora delar
av det historiska lärandet antas ha skett (när eleverna redan kan dra historiska slutsatser) genom att fungera som belägg när kunskaperna ska
visas i form av belagda slutsatser. Avhandlingen argumenterar för att
källor är minst lika viktiga i de inledande delarna av historiskt undersökningsarbete när det gäller att motivera undersökningar och identifiera frågor och problem.
van Boxtel och van Drie (2018) betraktar historiskt resonerande som
ett integrerat kunnande där elever använder flera förmågor när de beskriver förändring, jämför eller förklarar historiska fenomen. Det saknas dock empiriska kunskaper om relationerna mellan de ingående aktiviteterna, och om vad de innebär i termer av kunnanden och svårigheter. Historiskt resonerande kan därför fungera som analytiskt
ramverk för att undersöka olika aspekter av kunnandet att resonera historiskt (som i den här avhandlingen) men begreppet är fortfarande till
mindre hjälp för forskare och historielärare som vill arbeta praktikutvecklande och hitta sätt att öva elevers förmåga att resonera. Modellen
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kan sägas beskriva aspekter av kunnandet att resonera historiskt, men
den synliggör inte dynamiken mellan de olika delarna – det vill säga
historiskt lärande.
Undervisningsutvecklande forskning kan synliggöra denna dynamik
och visa ingångar till att öva förmågan att resonera historiskt. Det ska
nämnas att sådan forskning pågår och de senaste åren har empiriska
studier publicerats som belyser aspekter av historiskt resonerande,
såsom historisk kontextualisering (Huijgen, Holthuis, van Boxtel, van
de Grift & Suhre, 2018) och kausalt tänkande i historia (Stoel, van Drie
& van Boxtel, 2017). I likhet med den här avhandlingens studier har
forskare laborerat med elevers samtidsorienterade perspektiv (presentoriented perspectives) som utgångspunkt för undervisning. Avhandlingen kan lämna ett kunskapsbidrag i detta sammanhang och argumenterar för att källor kan fylla en viktig funktion i historiskt lärande genom
att elever övar historiskt resonerande i arbete med källor. Bland annat
kan elever öva sig i att ställa historiska frågor och öva historisk källtolkning, vilket i sin tur skapar behov av historiska kontextkunskaper.
I problembakgrunden beskrevs spänningar mellan arenor som på
olika sätt bidrar till att definiera kunnandet att tolka historiska källor.
En fråga är hur historiskt resonerande kan bidra till att hantera spänningarna. Inledningsvis beskrevs en dissonans mellan historievetenskapen och historieundervisningen där spänningen mellan objektivitet
och tolkning inte synliggörs och där historikers källpraktik reducerats
till kunskapsprodukt. Vidare beskrevs spänningar mellan två historiedidaktiska riktningar där historiskt källarbete, samt synen på eleven som
tolkande subjekt, hanteras olika. Dessutom finns ett glapp mellan den
praktiska historieundervisningens ibland instrumentella och samhällsvetenskapliga hantering av källorna och förväntningar som styrdokumenten ger uttryck för om elevers förståelse av historisk kunskap. Slutligen beskrevs en spänning mellan förmedlande och konstruerande
aspekter av styrdokument och undervisning som behöver hanteras. Med
stöd i avhandlingens resultat och historiedidaktisk forskning tror jag att
det är möjligt att organisera en undervisningspraktik utifrån ett antal
principer som kan bidra till att hantera de beskrivna spänningarna. Sju
principer för att organisera en sådan undervisningspraktik kommer att
föreslås.
Målet är en historisk undersökningspraktik som kan fånga viktiga
aspekter i historikers disciplinära praktik och samtidigt svara mot läroplanernas förväntningar vad gäller elevers förståelse av den konstruktivistiska och tolkande kunskapssynen i historia. En sådan praxisgrund
bör kunna innebära ett närmande mellan de historiedidaktiska
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riktningarna genom att låta elevers livsvärld och erfarenheter bli utgångspunkter för kvalificering av historiedisciplinärt kunnande – och i
förlängningen elevers historiemedvetande. När elevers frågor och erfarenheter blir betydelsefulla i tolkningsarbete ökar möjligheten att historiskt lärande blir meningsfullt.

Figur 10. Dynamisk lärandemodell där historiskt resonerande utgår från historiska
källor som sätter övriga aktiviteter i rörelse.

I en sådan praktik kan historiska källor fylla sin traditionella funktion
som belägg för historiska slutsatser, men de kan också användas för att
initiera historiskt resonerande (se Figur 10). Genom källor kan elever
upptäcka och lära sig att ställa historiska frågor, skapa behov av historisk kontextualisering, eller introducera och modellera historiska begrepp. Historiska källor och aktiviteten att tolka dem kan bilda utgångspunkten för historiskt resonerande genom att synliggöra likheter och
skillnader, olika orsaker och konsekvenser, men även kontinuitet och
förändring i relation till historiska fenomen. Elevers livsvärld och
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subjektiva erfarenheter kan bli en tillgång i detta arbete när de kontrasteras mot historiska fenomen.
I denna process kan källanvändning ha en dubbelverkande funktion
i förhållande till de andra aktiviteterna i resonerandemodellen (jfr. Figur
1). Det går så klart att utforska källor utifrån fördefinierade historiska
frågeställningar som kretsar runt förändringsfenomen eller orsaksförklaringar, men det går också att upptäcka frågor genom källor. Det behövs kontextuella kunskaper för att kunna tolka källor, men arbetet med
källor bidrar samtidigt till att förankra och utveckla kontextuella kunskaper. Detsamma gäller historiska begrepp och metabegrepp som kan
introduceras och synliggöras genom källor. Källor kan användas som
belägg i historisk argumentation, men det går även att undersöka olika
arguments giltighet utifrån olika källor. Därmed går det att, på empirisk
grund, påstå att användning av historiska källor pekar mot de andra
komponenterna i van Boxtels och van Dries resonerandemodell. Källanvändning pekar mot aktiviteterna att ställa frågor, argumentera, kontextualisera och använda begrepp, men även mot modellens strukturella
komponenter som handlar om att historiskt resonerande, är orienterat
mot historisk kunskap, epistemologisk förståelse av historisk kunskap,
historisk metodologi och intresse av historiska frågor och problem. Jag
tror med andra ord att arbete med historiska källor kan bilda en central
utgångspunkt i en mer dynamisk teoretisk framställning av resonerandemodellen som sätter den lärande i centrum och därmed synliggör
olika lärprocesser.
Historiskt lärande ska utveckla elevers narrativa kompetens och göra
dem kompetenta att orientera sig i relation till temporala erfaranden och
fenomen på meningsfulla sätt som historiskt bildade individer. Den som
är historiskt bildad har ett historiemedvetande som kvalificerats genom
historiedisciplinära erfarenheter av hur historiska problem kan hanteras
och hur historiska berättelser kommer till. Den här forskningen visar att
källor kan fylla funktionen att aktivera elevers historiemedvetande genom att de erfar källor som skilda från vår samtid, vilket väcker frågor
och behovet att skapa historisk mening. Därmed öppnas möjligheten att
kvalificera elevers historiemedvetande genom att de engageras i meningsfullt och strukturerat resonerande runt historiska fenomen och problem. Denna kvalificering kan beskrivas i termer av att erövra ett mer
differentierat seende – att kunna urskilja allt fler historiska aspekter –
som ökar elevers förmåga att tolka källor i relation till historiska problem. Att engageras i källtolkning kan således betraktas som en övning
i att hantera historiskt erfarande på ett rationellt sätt. Källor kan därmed
bidra till att utveckla narrativ kompetens genom att fungera som
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hjälpmedel när elever konstruerar historiska berättelser. Nedan sammanfattas avhandlingens viktigaste resultat utifrån forskningsfrågorna
för att bättre förstå kunnandets innebörd och kopplingen till historieundervisning.

Källtolkning som differentierat seende
Den första forskningsfrågan undersöker vad mellanstadie- och gymnasieelever kan när de har förmågan att resonera historiskt i källtolkningsarbete, och den andra frågan undersöker vad som är kritiska aspekter
när elever lär sig källtolkning, det vill säga vad som är särskilt svårt för
dem att lära sig. Utgångspunkten i variationsteori och begreppet historiemedvetande visar hur elevers föreställningar och erfarenheter kan bli
resurser i lärande och undervisning. Variationsteori betraktar historiskt
lärande som ökad urskiljningsförmåga. Att erövra ett mer differentierat
seende innebär att tidigare erfaranden inte ersätts med, utan kompletteras med, nya och mer komplexa uppfattningar. På så sätt kan erfarenheter elever har med sig in i klassrummet betraktas som resurser i lärande och undervisning. När elever lär sig nya saker antas de inte
glömma tidigare erfaranden utan de använder dem för att kontrastera
mer komplexa uppfattningar. Utgångspunkten i begreppet historiemedvetande hjälper oss att se hur elevers historiska tolkningsförmåga kan
utvecklas med hjälp av historiska källor och föremål och att mindre
komplexa sätt att tolka källor på kan vara nödvändiga för att utveckla
mer komplexa uppfattningar. Till viss del kan perspektivet sägas utmana empirisk-kognitivistisk historiedidaktik där det tycks finnas en
tendens att tänka runt lärande i ersättande termer – att mer komplexa
uppfattningar ersätter lägre och bristfälliga uppfattningar.
I mellanstadiestudien, som handlade om att lära sig att tolka arkeologiska föremål, innebar kunnandet att urskilja tre kritiska aspekter och
att kunna separera fyra kvalitativt skilda sätt att uppfatta källtolkning
på. Det första och minst komplexa sättet var att tolka föremål bokstavligt i fiktiva berättelser. Då representerade föremål enbart sig själva och
sattes in i sagoberättelser. Det andra och mer komplexa sättet var att
fortfarande tolka föremål bokstavligt, men att sätta in dem i historiska
berättelser kopplade till enskilda händelser. Det tredje och mer komplexa sättet var att tolka föremål som att representera vidare historiska
fenomen och att sätta in dem i kontinuerliga, mindre händelseorienterade, historiska berättelser. Det fjärde och mest komplexa sättet vara att
tolka föremål representativt i interkulturella historiska berättelser där
historien drevs av rationella aktörer med egna motiv.
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Figur 11. Kritiska aspekter när elever erövrar ett mer differentierat seende i historisk källtolkning.

Den variationsteoretiska analysen av de fyra sätten att erfara aktiviteten
att tolka historiska föremål synliggjorde tre aspekter som kan anses vara
kritiska för att elever ska kunna kvalificera seendet (se Figur 11). Den
första kritiska aspekten innebar att skilja på fiktiva och historiska tolkningar av föremål och berättelser, det vill säga att urskilja föremåls och
berättelsers historicitet. Att inte kunna urskilja denna kvalitet innebär
att ha en oklar uppfattning om vad historia är. Resultaten indikerar att
det går att ta vägen över föremål för att synliggöra historicitet för elever
eftersom de flesta intuitivt förstår att föremål skapades av människor i
ett visst sammanhang och att de använde dem för vissa syften. Den
andra kritiska aspekten innebar att urskilja historisk representativitet
och kontinuitet. Det innebär att elever måste förstå att föremål både kan
representera sig själva men också generella fenomen. En runsten kan
tolkas som unikt föremål och som representativ för historiska fenomen
som trosföreställningar eller migration. Detta ökar komplexiteten i tolkningsarbetet eftersom båda aspekterna är relevanta beroende på vad
som undersöks. Eleverna kunde öva på att urskilja dessa aspekter eftersom flera föremål erbjöd båda tolkningsmöjligheterna. Den tredje
kritiska aspekten innebar att kunna urskilja interkulturella perspektiv
och interaktionen mellan historiska aktörer och deras motiv. Det innebär att förstå hur historien drivs framåt av individer som handlar och
som agerar rationellt i sin tid. Detta kunde i praktiken synliggöras genom föremål från olika kulturer och handla om att förstå hur arabiska
mynt tillverkades av religiösa skäl och för handel, men att de användes
och grävdes ner för sitt silvervärde i Skandinavien. De interkulturella
perspektiven synliggjordes inte med automatik utan var tvungna att tillföras som tolkningsraster genom urvalet av föremål och frågor som
ställdes. På så sätt kunde arkeologiska föremål användas för att bända
upp traditionellt etnocentriska berättelser.
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I gymnasiestudien, som handlade om att lära sig tolka texter och illustrationer från tiden runt förra sekelskiftet, innebar kunnandet att urskilja tre kritiska aspekter och att separera fyra kvalitativt skilda sätt att
uppfatta källtolkning. Det första och minst komplexa sättet att tolka
källtexten var som samtidstext, det vill säga att inte uppfatta och tolka
texten som historisk källa utan som samtidsdokument. Det andra och
något mer komplexa sättet var att urskilja textens historicitet, men att
tolka den utifrån ett personligt perspektiv och egna erfarenheter. Det
innebär att elever inte säkert kan urskilja historiska aktörers perspektiv.
Det tredje och mer komplexa sättet var att läsa och tolka texten som
historisk text, men enbart för sitt direkta informationsvärde. Det vill
säga att elever alltså enbart läste ”på raderna” i texten. Det fjärde och
mest komplexa sättet vara att tolka källan som historisk text där även
undertexter måste urskiljas och läsas för att källan ska förstås.
Liksom i mellanstadiestudien synliggjorde den teoretiska analysen
tre aspekter som kan anses vara kritiska för att kvalificera elevers historiska seende. Den första kritiska aspekten handlar om att kunna skilja
på samtida och historiska perspektiv på källtexter, vilket innebär att elever måste förstå att människors temporala perspektiv är betydelsefullt
för uttolkningen av källor. Det går även här att ta vägen över historiska
källor för att synliggöra denna skillnad för elever genom att visa hur
olika uttolkningar skiljer sig, och genom att jämföra historiska och anakronistiska eller presentistiska tolkningar. Den andra kritiska aspekten
handlar om att kunna urskilja och separera det egna och den historiska
andras perspektiv, vilket ytterst innebär att förstå att, och hur, vår tolkningshorisont skiljer sig från historiska aktörers horisont och att våra
normer och uppfattningar begränsar våra möjligheter att förstå historiska individers motiv och avsikter. Den här aspekten kan synliggöras
genom att jämföra historiska fenomen som rimligen går att ha erfarenhetsgrundade uppfattningar om och sådana som bli svåra att förstå utifrån egna erfarenheter. Den tredje kritiska aspekten, slutligen, handlar
om att urskilja meningsfulla undertexter i källor i relation till historiska
frågor och kontextuella sammanhang. Ett annat sätt att uttrycka det är
att elever ska lära sig att ”läsa mellan raderna” (vilket inte utesluter att
kunna ”läsa på raderna”) i historiska källor. Det innebär att elever ska
förstå hur underliggande innebörder kan uttolkas i källor med hjälp av
historiska sammanhang. Det är ett kvalificerat historiskt kunnande som
kräver mycket övning.
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Öva källtolkning genom skolstadierna
Den tredje forskningsfrågan undersöker likheter och skillnader i mellanstadie- och gymnasieelevers lärande av historisk källtolkning. Det är
betydelsefullt att känna till vilka skillnaderna mellan elevgrupperna är,
och var likheterna finns, för att designa undervisning som tar hänsyn till
var elever kan börja, vart de är på väg och varifrån de kommer genom
skolstadierna. Det är viktig kunskap för lärare som ska avgöra vad som
kan vara kontinuerliga inslag i undervisningen och vad som bör utvecklas över skolstadierna. Avhandlingens studier liknar varandra genom
sitt fokus på källtolkning, men det historiska innehållet och de historiska källmaterialen skiljer sig, vilket får konsekvenser för jämförelserna. Det är inte bara kunnanden kopplat till åldersgrupper som jämförs utan också undervisningskontexter.
Studierna indikerar att det finns en progression i källtolkning från
mellanstadiet till gymnasiet som dels handlar om att lära sig att hantera
olika typer av källor (från föremål till texter) och olika historiska kontexter (från människans forntid till modernhistoria). Progressionen
handlar också om att först förstå vad historia är (uttolkningar av historiska källor), till att erövra historievetenskapens verktyg och metoder,
och att i början observera och försöka förstå historien till att reflektera
över sig själv som medskapare av historia. När mellanstadieelevers
tolkningsprocess speglade en ökande förståelse av vad historia är, så
speglade gymnasieelevers process en ökande förmåga att använda
historievetenskapens verktyg och metodologi när de undersökte historien, vilket innefattade reflektion över historikers roll i skapandet av
historia. Avhandlingens studier visar att det går att ta vägen över historiska källor för att möjliggöra detta lärande, men de olika aspekterna av
källtolkning skapar olika förutsättningar på de två skolstadierna.
Det historiska innehållet i studierna är sannolikt representativt för
undervisning i åldersgrupperna. Det är vanligt att arbeta med vikingatiden i årskurs fyra och även med Sveriges demokratisering i gymnasiekurserna. Eftersom de historiska innehållen är olika, skiljer sig också
källmaterialen när undervisning innefattar källarbete. I relation till vikingatiden är det nästan bara arkeologiska föremål som kan komma i
fråga, medan källmaterialet kan vara mer blandat, men i huvudsak textburet, i relation till Sveriges demokratisering. Kanske är kombinationen
av historiskt innehåll och källor lyckosamt med tanke på åldersgrupperna. Resultaten indikerar att det kan vara lämpligt att börja arbeta med
föremål med yngre elever, eftersom läsförmågan kan variera i en grupp,
och med föremål kan alla elever engageras i tolkningsarbete utan att
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snubbla över texterna, medan gymnasieelever ofta är intresserade av
modernhistoriska frågor som omfattar dem själva (den allmänna och
lika rösträtten).
På sätt och vis upplevde mellanstadie- och gymnasieeleverna likartade svårigheter när de skulle lära sig tolka källor – men på olika kvalitativa nivåer. Båda elevgrupperna måste arbeta med att lära sig urskilja
olika aspekter av källors historicitet. De yngre eleverna behövde lära
sig att skilja historia från fiktion, medan de äldre behövde skilja på samtidsperspektiv och historiska perspektiv. Den kvalitativa skillnaden kan
förklaras av elevernas ålder, där det inte fanns någon tendens att fiktionalisera det förflutna bland gymnasieeleverna på det sätt som mellanstadieeleverna tenderade att göra. Skillnaden kan också ha att göra med
källornas karaktär där arkeologiska föremål (särskilt från äldre historia)
möjligen inbjuder till mytologiserade tolkningar, vilket inte nyhetstexter från det tidiga 1900-talet gör. Att öva elever i att urskilja och reflektera runt källors historicitet bör vara ett kontinuerligt inslag i historieundervisning genom skolstadierna, men den kvalitativa komplexiteten
ska öka.
En likartad tilltagande kvalitativ komplexitet kretsade runt andra historiska perspektiv där mellanstadie- och gymnasieelever måste lära sig
urskilja aspekter med olika komplexitet. I mellanstadieelevernas fall
rörde det sig om historiska fenomen som kontinuerliga och källorna
som att kunna representera större historiska fenomen än enskilda händelser, medan det i gymnasiet handlade om den historiska andras perspektiv, vilket ställde den empatiska förmågan på prov. Här blir typen
av källor viktig för att förstå skillnaden. De arkeologiska föremålen har
som regel ingen identifierbar ”avsändare” vars perspektiv måste intas,
utan föremålen antas spegla sin samtid i ett bredare perspektiv. Källtexterna som användes i gymnasiestudien å andra sidan, hade tydligt identifierbara skapare vars perspektiv blev viktiga att urskilja för att kunna
tolka dem. I några fall blev detta särskilt tydligt, som när eleverna skulle
tolka kvinnorättskämpens Frigga Carlbergs polemiska text ”Några skäl
varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt”, där oförmåga att inta
det historiska perspektivet ledde till att elever tolkade henne som rösträttsmotståndare.
De historiska aktörerna blev även synliga för mellanstadieeleverna,
men det handlade mindre om att inta deras perspektiv (vilket var en
kritisk aspekt för gymnasieeleverna) och mer om att identifiera aktörers
roll i historien och att resonera om deras motiv. För gymnasieeleverna
var målet det kvalificerade kunnandet att urskilja och tolka undertexter
i skriftliga källor. Med tanke på att källorna var relativt moderna
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krävdes en nyanserad historisk kontextualisering, inte minst med tanke
på att det historiska fallet handlade om frågor som på ett moraliskt plan
berörde eleverna.
Det fanns skillnader mellan elevgrupperna som till viss del kan förklaras av att det var olika historiska innehåll och källmaterial som behandlades. Det innebär att kunnandena skiljer sig åt på olika sätt. En
viktig skillnad var att mellanstadieeleverna hade svårt att reflektera över
sig själva som tolkande subjekt. För de yngre eleverna handlade det mer
om relationen mellan föremålet och historien, och vad källan kunde berätta om det förflutna. Kunnandet innebär att börja förstå historia som
resultatet av tolkningar. För gymnasieeleverna å andra sidan innefattade
källtolkning en reflexiv aspekt som innebar att börja reflektera över sig
själv som tolkande subjekt och som medskapare av historia genom sina
tolkningar och berättelser. Om historisk källtolkning var riktad från eleven mot föremålen och det förflutna i mellanstadiet, så var den dubbelriktad för gymnasieeleverna – både mot källorna och historien, men
också mot eleven själv.
En annan skillnad låg i att gymnasieeleverna kunde hantera en högre
grad av abstraktion och komplexitet. Det handlade dels om att hantera
mer abstrakta tolkningar och frågeställningar, men också om att sammanfoga och skapa kunskapssynteser av flera olika tolkningar som
sammanlänkas genom en historisk frågeställning. Gymnasieeleverna
kunde också göra det omvända – att utifrån en historisk källa formulera
frågeställningar som var möjliga att undersöka. Att syntetisera olika
tolkningsdelar till sammanhållna slutsatser hade mellanstadieeleverna
stora svårigheter med. Gymnasieeleverna kunde också hantera mer
komplexa historiska kontexter och ta hänsyn till fler kontextuella dimensioner som sociala, politiska och ekonomiska aspekter. Gymnasieeleverna kunde även hantera till antalet fler, men också fler typer av,
källor (nyhetsartiklar, brev, protokoll med fler) som dessutom kunde
bestå av olika kombinationer av text och bild.
I både mellanstadie- och gymnasiestudien var relationen mellan källtolkning och historiska kontextuella fakta viktig. Å ena sidan krävdes
referenskunskaper för att kunna tolka historiska föremål och texter men
å andra sidan bidrog tolkningsarbetet till kontextuella kunskaper och
skapade även motiv och behov att lära sig mer om historiska förhållanden. Resultaten från båda studierna visar att det är möjligt att arbeta
med källtolkning samtidigt som en historisk referensram byggs upp.
Det är annars inte ovanligt att höra argumentationen att elever först
måste ha goda referenskunskaper för att överhuvudtaget kunna tolka
historiska källor. I mellanstadiestudien bidrog föremålen till tidslinjerna
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och den geografiska referensramen, och i gymnasiet bidrog källorna
bland annat till den sociala kontexten.
Ett viktigt mål med källtolkning är att kunna använda källor som belägg för slutsatser i relation till historiska frågeställningar. Det var särskilt svårt för mellanstadieeleverna att göra detta självständigt, medan
gymnasieeleverna kunde lära sig att behärska denna aspekt av källtolkning. Elever som utvecklar kunnandet vet att historiska fakta och berättelser utgörs av tolkningar av historiska källor samt att källor kan tolkas
på olika sätt. De vet också att vissa tolkningar är bättre än andra av
särskilda orsaker och att tolkningar beläggs i källor. Jag tror att möjligheten att utveckla detta abstrakta och komplexa kunnande ökar om elevers källtolkningsförmåga börjar övas redan i mellanstadiet.

Källor som ingångar till historiskt lärande
Den fjärde forskningsfrågan undersöker hur historieundervisning kan
möjliggöra lärande av källtolkning, och utifrån studierna är det rimligt
att argumentera för att historiska källor kan fungera som ingångar till
historiskt lärande. Att organisera undervisning utifrån historiska källor
kräver dock att källornas syfte och funktion i relation till det avsedda
lärandet klargörs. Särskilt om arbetet med källor ska erbjuda ett alternativ till det traditionella och etablerade sättet att undervisa utifrån lärobokens texter, och om källor inte enbart ska få en instrumentell funktion i källkritiska övningar där svaren redan finns. Utgångspunkten är
att det inte är ett självändamål att analysera historiska källor – utan att
källor ska ges en tydlig funktion i historiskt lärande. Den rimliga inramningen är att ge källor en funktion i en historisk undersökningspraktik
som engagerar elever i att använda källor i relation till historiska frågeställningar och problem, och som bidrar till att kvalificera deras historiska resonerande med hjälp av källor. Lärandeprocessen omfattar inte
enbart källkritisk granskning för att avgöra källors tillförlitlighet, utan
om att lära sig ställa historiska frågor, skaffa kontextuella kunskaper,
att förstå vad historia är och hur källtolkning ligger till grund för historiska berättelser och slutsatser. Utifrån avhandlingens resultat ska jag
sammanfatta några observationer och slutsatser som kan bidra till att
organisera en historisk undersökningspraktik som kretsar runt, och tar
sin utgångspunkt i, historiska källor (se Figur 12).
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Figur 12. Sju designprinciper för en undervisningspraktik som kretsar runt historiskt undersökningsarbete med historiska källor.

Här följer sju designprinciper som kan vara vägledande för att skapa en
undervisningspraktik som kan möjliggöra historiskt lärande genom källor och lärande av historisk källtolkning. Principerna illustreras i en ordning som i många undervisningssammanhang är naturlig, men ordningen är inte tvingande:
I.

Välj källor med omsorg: Historiska källor kan förmedla information om det förflutna och erbjuda insikt i människors
tankar och erfarenheter i det förflutna. Kontextuella historiska fakta kan ofta förmedlas effektivt i redogörande texter,
men för att synliggöra historiska aktörers perspektiv krävs
ofta mer tolkningsarbete och då kan historiska källor vara särskilt kraftfulla. Valet av källor är viktigt och görs i relation
till det historiska innehållet och de tolkningsperspektiv som
ska synliggöras. Exempelvis kan valet av källor bidra till att
synliggöra interkulturella perspektiv genom att välja källor
från olika kulturer. För att få syn på hur traditionellt sett exkluderade grupper kämpar för inkludering i det demokratiska
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systemet kan exempelvis brev, dagböcker, protokoll och debattartiklar erbjuda unik insyn och skapa en mer komplex och
nyanserad bild av människors val och villkor – en bild som
exempelvis en lärobokstext svårligen kan skapa. Läraren behöver fundera över på vilket sätt källor kan bli betydelsefulla
för elever, det vill säga hur de kan skapa en relation till källorna, exempelvis genom att kontrastera mot motsvarande
moderna fenomen. Källor måste göras tillgängliga för elever,
vilket kan innebära att de måste anpassas till elevgrupper.
Detta är så klart tabu för historiker, men för elever är lärandet
det centrala och då kan källor behöva manipuleras för att tillgängliggöras. Källor ska dock självklart inte förvanskas. Anpassningen kan innebära att förenkla språk, transkribera äldre
och handskrivna texter eller att modernisera och korta ner
texter. Valet av källor måste göras i relation till elevgrupper
och då kan materiell kultur och historiska föremål erbjuda
spännande möjligheter – särskilt i relation till yngre elever,
men även gymnasieelever. Materiell kultur kan vara ett sätt
att snabbt engagera elever i källtolkningsarbete, inte minst i
fråga om att synliggöra historiskt aktörskap för yngre elever.
Motivera historiskt undersökningsarbete genom källor: Väl
valda historiska källor har en potential att väcka elevers nyfikenhet och undran, och kan därmed fungera som utgångspunkt för historiskt undersökningsarbete. De arabiska mynten som hittats i stor mängd i Skandinavien blev en spännande ingång till att undersöka historiens dynamik under
vikingatiden, och Gustav Anderssons brev till Sedlighetspolisen där han angav en kvinna provocerade fram frågor i gymnasiestudien. Källor kan användas för att etablera historiska
frågeställningar eller historiska problem, det vill säga fungera
som utgångspunkt för historiskt resonerande. Källor kan erbjuda en känsla av historisk autenticitet som är viktig både
för yngre och äldre elever, men det är viktigt att frågan som
undersöks också är autentisk, det vill säga inte har ett givet
svar. Att etablera frågan eller problemet genom källor och föremål sker dock inte med automatik utan förutsätter kunnig
vägledning av lärare. Lärare måste uppmuntra frågor och diskussion och samtidigt explicit visa på kopplingen mellan källor och frågeställningar. Historiska frågeställningar kan vara
fördefinierade av lärare, men kan också formuleras interaktivt med klassen, eller av elever själva. Målet bör vara att
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elever i gymnasiet kan formulera frågeställningar utifrån källorna självständigt. Att börja i källor erbjuder en alternativ
ingång till historien som möjliggör elevaktivt arbete och kritisk reflektion.
Aktivera historiemedvetande med källor: Elevers historiemedvetande kan aktiveras genom källor när de erfar kontraster mellan egna erfarenheter och det förflutna. Elevers erfarenheter kan också bli en tillgång i lärandet genom att livsvärldsaspekter och historiedisciplinära aspekter kontrasteras
och jämförs. I mellanstadiestudien kunde historiemedvetande
aktiveras som en skillnad mellan moderna svenska mynt och
arabiska mynt från vikingatiden. I gymnasiestudien blev
skillnader i mäns syn på kvinnor och prostitution tydlig genom breven. Det är viktigt att skapa utrymme i undervisningen för elevers frågor och reflektioner, och att dessa erfarenheter legitimeras i klassrummet. Att ta tillvara elevers erfarenheter i undervisningen är dock en svår balansgång
eftersom undervisning inte ska förstärka, utan utmana, den
personliga världsbilden. Det tycks framförallt vara historiska
fenomen som har ett normativt innehåll, som exempelvis
väcker moraliska eller etiska frågor, som får igång elever. Genom att på ett tydligt sätt kontrastera elevers intuitiva tolkningar med historiska tolkningar kan deras erfarenheter bli en
tillgång i undervisningen och bidra till en kvalificering av
elevers historiemedvetande.
Modellera kunnandet att tolka källor: Att arbeta med källtolkning är kvalificerat och förutsätter att lärare tydligt visar
elever hur tolkningsarbete går till. Det kan vara ett ovant förhållningssätt för lärare eftersom det innebär att arbeta med
elever utan att ha färdigformulerade svar och att våga inta ett
eget undersökande och tolkande perspektiv inför klassen, det
vill säga att själv inte alltid ha färdiga svar. Det är en ovan
roll för de flesta lärare, men elever måste få ta del av lärares
historiska resonerande i relation till källor för att själva kunna
göra det. Det behövs strukturerande hjälpmedel i tolkningsarbete såsom tolkningsredskap och anteckningsmallar som
lärare visar hur de ska användas. Mallar kan vara uppbyggda
utifrån de frågor som ställs i tolkningsarbetet och kan innefatta källkritiska begrepp som redskap. Lärare kan arbeta med
att synliggöra kontraster och göra jämförelser av samtida och
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historiska tolkningar eller mellan elevers och historiska personers perspektiv.
Bygg historisk referensram med hjälp av källor: Kontextuella
kunskaper är en förutsättning för historisk tolkning av god
kvalitet, och vi vet att bristfälliga referenskunskaper leder till
ahistoriska tolkningar när elever förlitar sig på intuition och
egen erfarenhet. Det är lätt att tänka att referenskunskaper
måste finnas på plats innan tolkningsarbetet tar sin början,
men dessa kan byggas upp genom att växelvis arbeta med
källor och historisk kontextualisering. Det kan vara en kraftfull ansats för att samtidigt bygga referenskunskaper och få
tolkningserfarenhet. Genom att börja i frågor som ställs till
källor skapas motiv för elever att erövra referenskunskaper
för att bättre förstå källorna. På så sätt blir både tolkningsarbete och studier av historiska kontexter meningsfulla aktiviteter. Elever behöver tillgång till tillräckliga historiska fakta
för att kunna tolka källor – men de måste inte ha alla fakta.
Grundläggande historiska fakta i form av historiska begrepp,
händelser, periodiseringar och tidsangivelser kan räcka för att
inleda tolkningsarbete. Historiska fakta kan sedan tillföras
tolkningsarbetet stegvis.
Öva källtolkning kontinuerligt: Elever behöver öva källtolkning på flera källor av olika typ i enskilda undervisningsmoment, men också kontinuerligt i historieämnet genom skolgången. När elever undersöker ett historiskt problem genom
källor behöver de öva sig att använda redskap och att bygga
upp en referensram i relation till problemet. Källor får mening i relation till varandra och det historiska sammanhanget.
Några väl valda källor kan belysa ett historiskt fenomen från
olika håll och därmed synliggöra olika aspekter av problemet.
Att använda olika källor möjliggör också jämförelser mellan
källor, insikten att olika källor speglar olika aspekter av ett
historiskt fenomen och att källor ibland motsäger varandra.
Att öva källtolkning bör vara ett återkommande inslag i historieundervisning som integrerat i arbetsmoment – snarare än
att hanteras som ett avskilt undervisningsmoment. På så sätt
kan elevers förmåga att tolka källor byggas upp kontinuerligt,
vilket i sin tur kan bidra till den abstrakta förståelsen av vad
historia är.
Resonera runt historiska svar utifrån källor: Traditionellt sett
har källors funktion varit att utgöra belägg för historiska

slutsatser, men de kan också fungera som utgångspunkt för
historiskt resonerande. Många argumenterar för att målet för
historieundervisning är att elever slutligen ska förstå hur historiska berättelser är grundade i källor och att källor fungerar
som belägg för de slutsatser som dras. Detta medför att elever
måste förstå hur källor kan vara motsägelsefulla, ofullständiga och svårtolkade. Sådana resonemang är kvalificerade
och bygger på att elever undersöker öppna historiska frågor
utan givna svar. Det är ett rimligt mål för historieundervisning i gymnasieskolan, men mycket tyder på att det är för
svårt för yngre elever att konstruera belagda historiska slutsatser självständigt. På mellanstadiet kan elever därför i stället, med lärares vägledning, resonera runt möjliga historiska
svar med stöd i, och inspiration från, tolkningar av källor –
även om de inte direkt fungerar som belägg. Yngre elever kan
engageras i undersökningsarbete som har mer slutna och fördefinierade frågor. Ytterligare en aspekt som erbjuder möjligheter är att utgå från historiska berättelser och undersöka
vilket stöd de har i historiska källor. Vilket stöd har en författare för sina påståenden i historiska källor?
Det är möjligt att arbeta med historiskt undersökningsarbete med källor
från mellanstadiet till gymnasiet men det kräver anpassning av lärandemål, frågeställningar, källmaterial, modellering, tolkningsredskap, kontextualiserande texter och andra stödjande strukturer. Det är rimligt att
börja arbeta i korta och avgränsade undersökningsmoment med givna
strukturer, tolkningar och svar under mellanstadiet men målet bör vara
att elever ska kunna arbeta mer självständigt och även formulera egna
historiska undersökningsfrågor i gymnasiekurserna. Avsikten är inte att
undergräva den traditionella källkritiken, utan att argumentera för behovet att sätta in de källkritiska begreppen (som tendens, närhet, beroende och äkthet) i en praktik där de inte enbart används för att klassificera källor. Källkritiken är viktig i den historiska tolkningsprocessen,
men begreppen kanske inte ska utgöra navet i undervisningen, utan snarare fungera som redskap. När elever övar sin tolkningsförmåga övar
de också förmågan att förhålla sig kritiskt till historiska fenomen.
Förmågan att tolka historiska källor kan betraktas som central för att
kunna delta i och producera historia i de historiekulturer vi är en del av.
Att på ett kvalificerat sätt kunna bidra och kritiskt förhålla sig till historiekulturer är rimligen berikande och utvecklande för alla. Att kunna
tolka historiska källor är också relevant ur ett medborgarperspektiv
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eftersom vi behöver kunna konstruera historiska berättelser som svarar
mot våra behov att förstå och orientera oss i relation till samtidsfenomen, samt för att vi ska kunna dekonstruera och förstå andras användning av historia. Förmågan att tolka spåren från det förflutna blir därmed ett väsentligt verktyg för att förstå och ge perspektiv på samtiden,
och kanske också för att ge vägledning inför framtiden

Framtida forskning
Avhandlingen kretsar runt frågor om vad kunskap i historia är och hur
elever kan lära sig att förstå historia som en tolkande vetenskap och
aktivitet. För tillfället diskuteras frågor om kunskap, fakta och sanning
flitigt och en del av diskussionen kretsar runt skolans och undervisningen roll i relation till dessa frågor. I ljuset av debatten är forskning
runt epistemologiska aspekter av skolämnena angelägen. En uppgift i
historieämnet kommer att vara att hjälpa elever förstå vad historia är,
var gränserna för tolkningar går och att förstå vad som är rimliga tolkningar i relation till de källor som finns. Historiedidaktiker och historielärare kommer att behöva hantera frågor om sanning och kunskap
och reflektera över betydelsen av metodologi, tolkning och belägg i
historia, och då behövs kunskap om dessa frågor och problem. Den
historiedidaktiska forskningen om källtolkning är begränsad, särskilt
mot yngre elevers lärande. Kunskaper om yngre elevers lärande är särskilt viktiga eftersom uppfattningar om historia och historisk metodologi grundläggs i låg- och mellanstadiet.
En metodologisk reflektion utifrån erfarenheterna från avhandlingens studier är att det finns stora möjligheter med intervenerande och
designorienterade forskningsansatser där forskare och lärare samverkar. Att angripa forskningsproblem gemensamt, där både forskarblicken och lärarblicken finns med, ger unika möjligheter att förstå
undervisningsproblem praktiskt och teoretiskt. En medvetenhet om metodologiska utmaningar som följer av undervisningsutvecklande ansatser ökar möjligheten att hantera dem. Utmaningar kan handla om gränsdragningar mellan undervisningsutvecklande och forskningsorienterade aspekter, om att gemensamt kunna hantera undervisningen som
forskningsobjekt eller om att gemensamt använda teorier och modeller
i praktiskt analysarbete. Utmaningarna går att hantera genom kontinuerlig samverkan och öppen kommunikation. Utifrån de här resonemangen tror jag att det är särskilt intressant att utforska fem problemområden som kretsar runt källtolkning och historiska källor:
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Testa historieundervisning utifrån designprinciper: Designprinciper som har sin grund i forskning ska testas i nya undervisningskontexter och studier kan genomföras kvasi-experimentellt
där lärare testar designen i en klass och använder en annan som
kontrollgrupp (där den reguljära undervisningen genomförs).
Samverkan med kulturarvsinstitutioner för att tillgängliggöra historiska källor och kunskaper är en intressant möjlighet. En fråga
är hur digital teknik och multimediala framställningar kan bidra
till arbetet med källor och föremål i skolan. Det är också angeläget att vidareutveckla verktyg och stödstrukturer (övningar, mallar och uppgifter) för källarbetet.
Utforska kvalificering av historiemedvetande i källarbete: Det är
intressant att undersöka hur elevers livsvärldsperspektiv och erfarenheter kan integreras i historieundervisning för att bli tillgångar i lärandet. Jag tror det finns stora möjligheter att designa
undervisning som i högre utsträckning utgår från elevers egna
frågor i undersökande arbete. En fråga är hur en sådan ansats kan
bidra till att skapa motivation att driva historiskt arbete framåt,
och bidra till elevers historiska orienteringsförmåga och historiemedvetandets kvalificering.
Studera arbete med källor longitudinellt: Det är intressant att genomföra studier som långsiktigt undersöker elevers lärande av
källtolkning genom hela kurser där källarbete integrerats och
återkommer i olika undervisningsmoment. En sådan ansats bör
kunna synliggöra hur elevers tolknings- och orienteringsförmåga
utvecklas kontinuerligt genom arbete med källor. En intressant
fråga är vilken inverkan återkommande tolkningsarbete kan ha
på elevers tolknings- och orienteringsförmåga, och hur det möjliggör elevers vidare historiska lärande (jfr. s. 106-107).
Källor som ingångar till särskilda perspektiv och innehåll: Jag
tror att det finns möjligheter att med hjälp av källmaterial komma
åt historiska innehåll och perspektiv som annars kan vara svårtillgängliga. Källor kan öppna dörrar och synliggöra fenomen
som osynliggörs av de etablerade narrativen. Historiska innehåll
där källor kan erbjuda öppningar kan exempelvis vara socialhistoriska frågor eller interkulturella perspektiv. Källor kan synliggöra och levandegöra aktörer i olika sammanhang. En spännande
fråga är hur historiska källor kan synliggöra hållbarhetsperspektiv och miljöhistoriska perspektiv.
Genomföra komparativa ämnesdidaktiska studier: En viktig
fråga är vad historisk källkritik och källtolkning är i relation till
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exempelvis samhällskunskapsämnet eller religionskunskapsämnet. Här kan tvärvetenskapliga och ämnesintegrerade ansatser
vara intressanta att utforska. Frågor kretsar runt vad som är gemensamt för ämnena, och vad skiljer dem åt, och hur ämnena
tillsammans kan bidra till att kvalificera historiemedvetande och
medborgarblivande. Kanske finns det synergieffekter mellan ämnena som kan utnyttjas på intressanta sätt.
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Thesis summary

Learning history through historical source
materials
Teaching and learning historical source interpretation in primary
and secondary school

Background
Historical objects, texts and images can create a sense of proximity to
the past, and an encounter with historical artefacts often gives rise to
curiosity and a desire to understand the historical context. The power of
such artefacts can be used in history teaching. Learning to ask questions, interpret and use historical sources is an important aspect of historical knowledge, but source work adds to students' overall historical
learning. This doctoral thesis examines a key aspect of the ability to
work with historical sources, namely historical source interpretation. In
the thesis, I argue that source work can contribute to the development
of an epistemological understanding of history, offer an historical frame
of reference, and be a means to establishing historical concepts. On the
whole, I argue that learning to interpret sources can help to develop historical consciousness. Classroom-based field research demonstrates
how this can be achieved in history teaching in middle school and upper
secondary school.
In this thesis, the concept of historical sources refers to original historical artefacts, such as archaeological objects, texts or images, that are
used to make historical phenomena visible or to answer historical questions. These are sometimes referred to as primary sources. Historical
sources used in history teaching commonly include coins, jewellery,
tools, letters, maps, paintings, photographs, diaries, lists or news articles. Usually, teachers work with copies of artefacts, in the form of images or replicas. Here historical source interpretation refers to the ability
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to understand the meaning of historical sources in relation to historical
contexts, and the questions that are formulated and investigated in the
course of history teaching. What historical sources can reveal depends
on the historical questions asked, so one source can provide multiple
answers to different questions.
This empirical research is based on two interventional design studies
conducted in an upper secondary school (ages 16-19) in 2012-2013, and
in a middle (primary) school (ages 10-11) in 2017-2018. Research was
conducted as learning studies (LS) with the intention of giving students
the opportunity to practice their ability to interpret historical sources
while learning specific historical content. The thesis is comprised of
four scientific articles and introductory chapters in which the methodology is presented and results are summarised, discussed and placed
within the research context. Two articles, based on the upper secondary
school study, have previously been published as part of my licentiate
thesis (Johansson, 2014). In the upper secondary school research, teaching revolved around Sweden's democratisation in the early 1900s and
source materials primarily consisted of written sources. In the middle
school research, teaching revolved around trade between Scandinavians
and Arabs during the Viking era, and the source materials consisted of
archaeological objects.
The research problem is found in the spaces between history as a
science, history didactics, curricula and practical history teaching. It is
argued that tensions exist between arenas that determine what it implies
to have knowledge of working with historical sources in school. First,
the tension between the pursuit of objectivity in history as a science and
the restrictions of interpretation is identified as not being made visible
and problematised in history teaching (cf. Curthoys & Docker, 2006).
In school history, the perception of historians' practical source work
tends to be reduced to being connected to the final historical narrative,
rather than as a part of the learning process (cf. Florén, Ågren &
Erlandsson, 2018; Tosh, 2011). As a result, the process of historical
source interpretation becomes largely invisible. Second, tensions exist
between two directions in history didactics, where work with historical
sources and source interpretation, and the view of the student as an
interpretative subject, are handled in slightly different ways (cf. Körber,
2016; Lee, 2004; Seixas, 2016). Third, a gap exists between practical
history teaching and the expectations of the Swedish history curriculum. The curriculum states that students should learn historical epistemology, i.e. what knowledge means in the study of history but, in practice, historical source work is often singularly focused on source
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criticism (Skolinspektionen, 2015). Historical source work is also
strongly influenced by source work in social studies (Jarhall, 2012;
Rosenlund, 2016), and does not correspond with curricular expectations.
This thesis investigates how history teaching which revolves around
historical enquiry and working with historical sources can offer a way
to deal with the tensions described above. Based on empirical results, I
argue that a teaching practice that focuses on source interpretation can
reflect the disciplinary practice of historians, while corresponding to the
expectations of the curriculum regarding students' epistemological understandings of history. A teaching practice of this kind has the potential to bridge the gap between two directions in history didactics, as students' life-worlds and personal experiences can become starting points
to developing their historical thinking. The results can be used in the
design of history teaching and to theoretically better understand the development of historical consciousness through historical source work.

Purpose and research questions
The research is motivated by a problem, which points to the need to
better understand the learning of historical source interpretation and to
develop and scientifically test teaching designs that provides teachers
with the tools to deal with the tensions that occur when school-based
historical source work is defined through, and between, the practices of
academic history, history didactics, history curricula and teaching practices. The purpose of this research is to investigate what the learning of
historical source interpretation entails and to explore how teaching
practice that enables this learning can be designed. This research was
conducted in middle and upper secondary schools by exploring, describing and discussing how students learn historical source interpretation, which is one aspect of learning historical reasoning. Thus, the development of historical source interpretation skills is the primary objective of the thesis.
Interpreting historical sources is a core activity in history teaching
and this aspect of historical reasoning needs its theorising, both in terms
of describing the ability and in understanding the learning processes.
Historical reasoning has been described theoretically by Carla van Boxtel and Jannet van Drie (2018) who have shown the potential of the
concept. However, a theoretical development of historical reasoning is
needed, which reveals the dynamics between different reasoning activities, as well as the function of historical source work in historical
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learning. The thesis’ investigations enable the problematisation of historical reasoning and provide additional theoretical perspectives on the
concept and highlight relationships between different reasoning activities such as using sources, contextualising and asking historical questions.
The research questions examine what it means to be able to interpret
historical sources and the difficulties students face when learning these
skills. Furthermore, the questions compare source interpretation of middle school and upper secondary school students and investigate how
history teaching can enable learning. The research questions are formulated as follows:
1) What do middle and upper secondary school students know when
they have developed the ability to undertake historical reasoning
in terms of historical source interpretation?
2) For middle and upper secondary school students, what are the
critical aspects involved in developing historical reasoning skills
in terms of historical source interpretation?
3) What similarities and differences exist between middle school
and upper secondary school students' learning processes of
historical reasoning skills in terms of source interpretation?
4) How can history teaching in middle school and upper secondary
school facilitate the learning of historical reasoning skills in
terms of source interpretation?
The first and third articles deal with the first and second of these questions, through an examination of the empirical meanings in students'
knowledge of how to interpret historical sources, and the difficulties
students face when learning how to do this. The third question is answered by comparing results from the first and third articles, focusing
on students' source interpretation skills. The fourth question is based on
the second and fourth articles, and examines how history teaching can
create conditions for learning historical source interpretation. The
fourth question is methodologically the most complex and should
primarily be seen as a mean of generating hypotheses.

Previous research
This section presents two research traditions in history didactics, here
referred to as the historical-philosophical tradition and the empiricalcognitive tradition. The historical-philosophical tradition has its roots
in continental Europe and Scandinavia and is based on the philosophical
and cultural historical traditions of hermeneutics and phenomenology.
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The ambition of this tradition has been to formulate a paradigm around
the significance, development and qualification of historical meaningmaking (Körber, 2016). The empirical-cognitive tradition has its roots
in Great Britain and North America and is based on developmental and
cognitive psychology. This tradition is largely empirical and emphasises disciplinary concepts and abilities (cf. Clark & Grever, 2018;
Karlsson, 2014; Lévesque & Clark, 2018). That these are two distinct
traditions is noticeable in contexts where representatives of each interpret and comment on the other (cf. Körber & Meyer-Hamme, 2015;
Seixas, 2016, 2017). The purpose of highlighting these traditions is to
discuss source interpretation from both perspectives, and to better understand the research problem. The two perspectives reveal different
aspects of historical source interpretation and historical learning.
Since the beginning of the 1980s, Nordic and Swedish history
didactics has been influenced by the continental historical-philosophical tradition. This tradition is concerned with how historical consciousness is constituted and how it is used when we orient ourselves in time
(Rüsen, 2004, 2012; Seixas, 2006), in society and in historical culture
(Assmann, 1988; Müller-Karpe, 1982). The concept is relevant to the
curriculum as the development of historical consciousness is the overall
goal of history teaching from primary to upper secondary school
(Skolverket, 2019a, 2019b). The starting point for the historical-philosophical tradition is that everyone naturally has an historical consciousness and that individuals learn and use history in different historical
cultural contexts. According to this tradition, the subjective perspective
is crucial to the creation of historical meaning, and historical learning
begins in the life-world. Historical consciousness can be nurtured by
developing historical knowledge, such as historical abilities, historical
thinking or historical competencies (Rüsen, 2004, 2012). The tradition
offers a well-developed theoretical and analytical framework which
rests on a philosophical basis that brings together subjective historical
meaning-making and the social scientific methods of history. In the tradition of historical consciousness, experience of historical source interpretation becomes a component in the development of historical consciousness (Rüsen, 2017). In this thesis, the concept of historical consciousness plays a heuristic role, with the intention of contributing to
the understanding of students' historical meaning-making processes
while working with historical sources. There is, currently, a lack of empirical research bringing together the learning of historical source interpretation with the concept of historical consciousness while, at the same
time, contributing to the understanding of historical learning through
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sources and how history teaching can create historical consciousness
through work with historical sources (cf. Clark & Grever, 2018). The
aim of the thesis is, through empirical observation, to contribute to the
function of the life world in relation to the learning of historical source
interpretation.
British and North American history didactics scholars have also paid
attention to historical consciousness and point to various possibilities
regarding the concept (cf. Duquette, 2015; Körber, 2015; Lee, 2004;
Seixas, 2016, 2017). Above all, however, they are devoted to empirically researching subject-disciplinary aspects of historical learning and
thinking. This empirical-cognitive research has focused on history-related abilities and the use of historical meta-concepts or thinking tools,
known as second-order concepts (e.g. Lee & Ashby, 2000; Lee &
Shemilt, 2003). Two important meta-concepts linked to historical
source interpretation are evidence and historical inquiry (e.g. Cooper,
2018). In recent years, the influence of developmental psychology has
been toned down, but cognitive perspectives still play a role in the approach to historical learning and teaching (cf. Cooper, 2002, 2018; Lévesque & Clark, 2018). The empirical-cognitive research tradition offers extensive empirical observation of students' historical learning processes in relation to historical sources, with a focus on progression and
challenges, and interventional teaching research. Much of this empirical
research has focused on secondary school students, rather than primary
school students.
This research tradition offers a great deal, by way of practical observations, methods and tools, to help student to develop the skills of using
scientific approaches and tools in historical source work. Research results from this field have been important in the design of interventions
carried out in the LS described in the present thesis. For instance, difficulties faced by students in learning source interpretation, as described
by Ashby, Lee and Shemilt (2005), were considered in the design. In
addition, Wineburg's (1991, 1994, 2001) results influenced the design
of tools and teaching models, and Seixas and Mortons’ (2013) formulations of thinking tools and guiding principles were influential in the
design. In addition, principles based on Reisman's (2012a, 2012b) research guided the classroom design, along with research pointing to the
need for explicit modelling of interpretation, to the need to work with
several and different kinds of sources and to the question of the role of
the textbook in history teaching.
There is limited research into young students’ learning through historical sources. However, research has shown that even younger
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children can learn source interpretation (Ashby, Lee & Shemilt, 2005;
Barton, 1997; Cooper, 1995; Foster & Yeager, 1999; Levstik & Smith,
1996; VanSledright & Kelly, 1998), but the question of how this is
achieved, the function of the sources and what learning outcomes can
be achieved, remains unclear. For older students, there is convincing
research that focuses on disciplinary learning both as process and as
historical content, but little research which highlights the function of
sources in relation to the student’s life-world and the qualification of
historical consciousness. This thesis aims to contribute to the understanding of this relationship.

Theoretical framework
This research can be characterised as educational developmental research with a practice-oriented and socio-cultural approach to knowing
and learning (Carlgren, 2011; Schatzki, 2001). The epistemological
position is non-dualistic, meaning that cognitive aspects of knowing,
i.e. ideas and propositional knowledge, are not separate from practical
aspects of knowing (Björkholm, Carlgren, Ahlstrand & Nyberg, 2015;
Carlgren, 2015). From this perspective, knowing and learning are considered to be situated one within the other. Therefore, knowing and
learning involve social aspects of participation and interaction. Subjectspecific learning involves the development of an increasingly differentiated way of seeing and taking appropriate action through participation
in the practices that form the subject (Carlgren, 2015). This way of understanding knowing and learning means that participation, meaningmaking and learning are connected in a continuous and simultaneous
process.

Historical consciousness
The historical-philosophical construct of historical consciousness has a
heuristic function in the thesis which contributes to the understanding
of historical meaning-making in relation to historical sources. Historical consciousness commonly refers to the natural need of human beings
for temporal orientation (Rüsen, 2004; Seixas, 2006) and the awareness
that human beings, our culture and our institutions exist in time, such
that we have a history and a future (Jeismann, 1992). In an often-used
formulation, historical consciousness comprises the connection between the past, the present and the future. Everyone has an historical
consciousness which precedes our encounters with history and
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historical sources. The function of historical consciousness is to orient
our actions towards the future based on narratives of the past (Rüsen,
2004). Historical consciousness changes with the questions we ask and
the narratives we encounter and construct to deal with those questions.
According to Rüsen (2004), the purpose of history teaching is to develop historical consciousness by improving the ability to construct historical meaning. This view of historical learning as attaining narrative
competence has three elements. First is the experience of history, i.e.
perceptions of the temporal aspects of phenomena. Second is an interpretation of history, i.e. narratively connecting perceived phenomena
using historical tools. Third is the ability to orient oneself historically,
i.e. to develop temporal perspectives to guide actions and contribute to
identity formation. This research focuses on the first and second of
these components, the experience and interpretation of history.

Historical source interpretation
Historical interpretation refers to the process of creating historically
meaningful relationships between traces of the past and the present, and
to interpretations in the form of historical narratives that result from that
process (Chapman, 2011; Tosh, 2011). The focus of this thesis is historical interpretation as a learning process in relation to historical
sources, in the form of archaeological objects and historical texts, used
in teaching. Historical source interpretation refers to the ability to understand the meaning of historical sources in relation to the historical
questions and contexts formulated and dealt with in history teaching
(Cooper, 2018). In the empirical-cognitive tradition, the subject-disciplinary aspects of interpretative work are usually emphasised, along
with the importance of reflecting on the historical conditions of source
interpretation (Cooper, 2018). From an historical-philosophical perspective, historical interpretation emerges as an integrated process,
where everyday perceptions and the life-world form prerequisites for
historical learning and meta-reflection. From an historical consciousness perspective, source interpretation is a cognitive process rooted in
the life-world but also methodologically regulated in the discipline of
history (Rüsen, 2004). Historical source interpretation integrates practical and theoretical knowledge in relation to historical sources, questions and historical contexts. This thesis hypothesises that practical
work with historical sources, where aspects of the life-world are integrated into interpretative work, can contribute to the
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understanding of history as an interpretative science. The thesis examines historical source interpretation in the context of its teaching with
regard to what is required to be able to interpret sources in relation to
questions and historical contexts, and how source interpretation plays a
role in historical learning in general.

Historical reasoning
The overall research object of the thesis is historical source interpretation, which can be seen as part of the ability to reason historically. van
Boxtel and van Drie (2013, 2018) define historical reasoning as a subject-specific socially-placed activity performed in order to describe historical change, or to explain and compare historical phenomena and
events (van Drie & van Boxtel, 2008). Historical reasoning is used to
put work with, and interpretation of, historical sources in a historical
didactical context. van Drie and van Boxtel's (2018) model for historical reasoning synthesises different conceptualisations of historical
knowledge by considering both cognitive and socio-cultural aspects.
The conceptualisation takes its main point of departure in empiricalcognitive research and focuses on both the historical substance and on
historical meta-concepts, and on epistemological ideas, reading and
writing abilities, and motivation. Historical reasoning, however, is regarded as socio-culturally situated, as students are included in collective
and discursive practices that fit in historical culture. Historical reasoning is regarded as an integrated knowing that emphasises the students'
participation in historical practices and activities and it, therefore, has a
clear practice dimension focused on communicative actions rather than
cognitive processes. This makes historical reasoning empirically investigable through students' explicit speech and written work. Historical
reasoning places historical source interpretation in a historical didactical context that is practically founded and action-oriented. The analytical model (van Boxtel & van Drie, 2018) for historical reasoning consists of six activities (see Figure 1): 1) asking historical questions, 2)
interpreting and using historical sources, 3) historical contextualisation,
4) arguing for historical positions, 5) using historical concepts and 6)
using historical meta-concepts. The thesis primarily focuses on the activity of interpreting and using historical sources, but also indirectly
deals with other activities such as contextualising and arguing, as well
as using subject concepts and meta concepts. Additional knowledge
about the relationships between included activities, along with
knowledge about how students develop their historical reasoning, is
149

needed, and the thesis aims to contribute in relation to this knowledge
gap (van Boxtel & van Drie 2018).

Phenomenography and variation theory
Phenomenography (Marton, 1981) and variation theory (Marton, 2015)
have been used in the design of LS, and as analytical tools in the research process. Phenomenography is an abductive, empirical and qualitative research approach that aims to explore and describe ways of perceiving the world (Marton, 2015). The aim of the approach is to survey
how groups of individuals variously perceive the same phenomenon.
Phenomenography has been developed into a theory of learning, known
as variation theory (Marton & Booth, 2000). Variation theory assumes
that human experience consists of the simultaneous discernment of the
necessary aspects of a phenomenon. Such an act of discernment requires variation. Phenomena are discerned when certain aspects of the
phenomena vary against a background of invariant aspects. Thus, all
human experience requires variation. According to variation theory, all
learning is the learning of something specific. The object towards which
learning is directed is referred to as the object of learning. Each object
of learning consists of a set of aspects that must be discerned if learning
is to occur. Some of these aspects are critical for an object of learning
to be experienced in a certain way, and these can be particularly difficult
for students to discern. These aspects are referred to as critical aspects.
Hence, variation theory focuses the object of learning and its critical
aspects (Marton, 2015). Often, a phenomenographic approach is used
to identify critical aspects, by comparing categories of perception (Pang
& Ki, 2016). Thus, the identification of critical aspects is theoretical
work based on empirically-based categories of perceptions. When designing a teaching programme, teachers must pay particular attention to
knowledge of critical aspects specific to particular groups and particular
learning objects. Variation patterns, in the form of contrasts, were used
as design elements in both studies to enable discrimination of the learning objects.

Method and design
This thesis can be described as educational design research. It presents
research that systematically designs, develops, analyses and evaluates
teaching interventions with the dual purpose of creating research-based
solutions to complex teaching problems, and developing new know150

ledge about the conditions of interventions and the process of their design and development (Plomp, 2013). Design research yields two types
of knowledge: research-based interventions which seek to solve practical teaching problems, and empirically-tested design principles (van
den Akker, 1999; Linn, Davis, & Bell, 2004) which provide insight into
the function of the intervention. For this research, learning study was
chosen as a design-oriented research approach. Learning study can be
described as an evidence-based, theory-informed and interventionist research methodology that focuses on objects of learning in teaching in
order to develop teaching practices and to gain knowledge about the
relationship between objects of learning and teaching (Carlgren, 2017).

Learning study in this research
Learning study is a research approach in which teachers use their professional experience, sometimes together with researchers, to systematically investigate what students should learn, what it means to learn
something, what difficulties students exhibit when they learn something, and how intended learning outcomes can be achieved through
teaching. Usually, the research group starts with a learning object that
students have difficulty learning and begins by examining which aspects are critical for students to discern in order to achieve the intended
learning outcomes. The process can involve a pre-test to explore students’ perceptions of a specified object of learning. Based on the critical
aspects, teachers plan and carry out research lessons that are iteratively
evaluated, revised and implemented. Using learning theory, research
lessons are documented and analysed to investigate what learning was
enabled. The completion of a learning study can involve a post-test to
evaluate learning outcomes (Carlgren, 2017; Lo, 2012). In this research,
the primary function of the learning study approach was to generate
high quality research data (Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017),
while creating favourable conditions for developing and staging the
teaching of a learning object (Carlgren, Eriksson & Runesson, 2017).
The focus of the research was to contribute to developing historical didactical theory relating to historical reasoning and source interpretation.
From the perspective of the participating teachers, the learning study
also functioned in the development of teaching practice.
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Scientific quality
The teacher and students involved in the LS described in this thesis represent a convenience sample resulting from a professional relationship
the research had with the teachers. The participating classes were selected by these teachers (Denscombe, 2014). This approach is common
in small-scale, qualitative research projects. An important motivation
was the creation of effective and functioning research groups. Therefore, school environments and participating teachers were selected
based on their desire to participate in these studies, and who could contribute to the efficient and qualitative implementation of the teaching.
In the upper secondary school study, two teachers and 120 students
from social science and natural science programmes participated. In the
middle school study, 56 grade 4 and 5 students from three classes and
three schools, together with three teachers, participated. All schools
were located in the Stockholm area, in Sweden. The selection of
schools, teachers and students was not statistically representative, as the
selection was made in order to create appropriate conditions to carry
out the qualitative research.
The qualitative analysis sought heuristic validity, i.e. the ambition
was to formulate interpretative patterns and configurations which could
be recognised in the empirical world (Larsson, 2005, 2009). This theoretical knowledge can be used in similar teaching contexts, but professional experience is crucial in order to generalise the results into new
contexts. In the middle school study, the degree of generalisability was
enhanced by including a diverse range of schools and students from different socioeconomic contexts, with varying language skills and cultural backgrounds (Larsson, 2009).

Research data
All research data were generated in, or in connection with, practical
history teaching (see Table 1). Research data in the upper secondary
study consisted of transcriptions of group interviews conducted prior to
the first learning study, transcriptions of the research lessons and transcriptions of student group conversations when working on two tasks.
The predominant unit of analysis was student conversations with each
other and with the teacher. These conversations provided the qualitative
descriptions of the students’ abilities to interpret the sources. Students
who were interviewed prior to the first learning study also participated
in the research lessons. In the first published article, fifteen upper secondary school year one students were interviewed about their
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perceptions of an historical primary source in the form of a letter, and
interview transcripts were analysed using phenomenography. In the
second article, the primary research materials consisted of transcripts of
six groups of students’ working on two tasks. Each group consisted of
four to six collaborating students. Transcripts from surrounding lessons
were also used to contextualise the assignments.
Research data from the middle school study consisted of transcriptions of student and teacher conversations during the lessons, students'
pre- and post-test written work, and each groups’ interpretation templates. Research data from all three schools was analysed, focusing on
teaching episodes that corresponded to the articles' research questions.
In the third article, students’ pre- and post-test written responses were
analysed. These responses involved attempts to answer an historical
question using pictures of archaeological objects. In the fourth article,
transcriptions of students' and teachers' classroom conversations were
analysed, together with conversations from the students' group work
with the archaeological objects. The transcriptions of the students' and
teachers' conversations were the primary data material, but the students'
notes on interpretation templates were also used, to better understand
the content of their conversations. Video recordings, made in the upper
secondary school study, and audio recordings from both studies, were
transcribed, and basic considerations were made regarding the forms of
transcription.

Research methodology
The first and third articles used phenomenography and variation theory
to analyse students' perceptions of historical source interpretation. Phenomenography examines and describes qualitatively different ways of
experiencing the world. This analysis centres on the total variation of
perceptions, rather than on individual perceptions. The transcribed data
materials were, therefore, treated as coherent texts reflecting group perceptions of the researched phenomenon. Phenomenographic analyses
generally result in sample spaces of categories arranged in relation to
each other in a logical, and often hierarchical, way. The sample spaces
presented in the first and third articles contain four categories, each of
which, it is proposed, is arranged hierarchically, i.e. each category
illustrate an increasing degree of perceptual complexity. In both articles, preliminary analyses were based on a pre-test, and the qualitative
analysis was deepened through an analysis of data from the research
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lessons, and data from the post-tests. In this way, the final analyses were
made only after the completion of the LS.
The methodology in the second and fourth articles consisted of a
combination of a form of content-based conversation analysis with variation theory, used to analyse the students' learning processes when they
worked with the source interpretation tasks (Emanuelsson & Sahlström,
2008; Marton, 2015). Learning comprised of changed co-participation
in historical enquiry practice (Rogoff, 2003) and the discernment of
learning objects (Marton, 2015). The content-focused approach resembled traditional conversation analysis (Norrby, 2004) but, rather than
focusing on conversational structure, the focus in this research was on
the subject content as it was constructed in social interaction (Sahlström, 2008, 2009). Thus, the analytical interest was directed to the object of student focus in a specific situation, which, in this case, consisted
of historical enquiries using various sources. According to variation
theory, what is possible to learn is constituted by patterns of simultaneous variation, e.g. contrasting patterns in interactions between teachers
and students or between students in the absence of their teachers (Marton, 2015).

Design of the studies
The learning study in upper secondary school began with a pre-test of
the students' perceptions of an historical source relating to the historical
case. Phenomenographic analysis generated a tentative sample space of
perceptions with critical aspects, which formed the basis for the teaching design and the tools for source interpretation. The purpose of the
research lessons was to provide opportunities for the students to learn
to formulate and pose historical questions, analyse and interpret primary sources and to use the sources as evidence when answering questions. The historical context was the process of democratisation in early
20th Century Sweden. The history lessons focused on three groups of
historical actors: workers, women and (assumed to be) prostitutes.
Cases were built around different types of sources, such as photographs,
letters, register extracts or newspaper articles, all of which were associated with each other through the historical case. The sources represented different historical perspectives. Each case was comprised of 10
to 15 historical sources. One design feature of the research lessons was
to continuously shift between the historical context and the primary
sources. In addition, a number of historical thinking concepts, such as
continuity and change, were introduced in the lessons and these concepts were used as tools in the students’ analytical source work. Based
154

on a pre-test and research in the field of history didactics (Seixas &
Morton, 2013), a template was designed to scaffold the students’ source
work. The template was structured into four sections: sourcing, contextualisation, corroboration and usefulness. In each section, a set of questions guided the students in their interpretative work. In total, the teaching design consisted of six research lessons, and four iterations were
performed.
The primary school study, which was conducted with 10- and 11year old students in grades 4 and 5, started with a pre-test in which the
students, based on prior knowledge, answered the following historical
question by examining captioned photographs of archaeological objects: Why have large quantities of Arabic coins been found around the
island of Gotland? A phenomenographic analysis of the pre-test formed
the basis for the design of lessons and tools. Historical learning focused
on providing intercultural perspectives on the Viking Age while the students practised interpretation of historical sources in the form of archaeological artefacts. The content revolved around Scandinavian cultural
encounters with the rest of Europe and other parts of the world through
trade and migration, together with the question of what archaeological
finds, such as coins and artefacts from other cultures, can tell us about
cultural encounters. A number of archaeological objects were chosen to
make visible an intercultural perspective on cultural encounters and migration. The development project was conducted as a historical enquiry,
i.e. the students investigated and answered the historical enquiry question using authentic historical source materials and background texts.
Practical teaching followed four phases which involved establishing the
question, modelling interpretative work, enquiry work and, finally, constructing an answer to the enquiry question. A flexible interpretation
tool was constructed, which aimed to develop the students' abilities to
ask questions and interpret historical sources. The students worked with
the archaeological objects in groups of three to four students. The teaching design consisted of 6-7 research lessons, and four iterations were
performed. Both LS concluded with post-tests to evaluate the students’
learning.

Ethical considerations
Although this research did not undergo formal ethical review, it followed the Swedish Research Council's (2017) ethical guidelines for
good research practice, with regard to criteria for the protection of the
individual. The research corresponded to the Research Council’s
requirements for information, consent, confidentiality and use. The two
LS were conducted in a normal school environment as part of regular
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history teaching, so there was no apparent additional risk of physical or
mental injury for participating teachers or students. With regard to the
teaching content, there was considered to be a small risk that the students' conversations would contain sensitive information. However, it
could not be ruled out that certain sensitive opinions could emerge in
the course of these conversations. Therefore, measures were taken to
protect the students' integrity. In relation to the criteria of informed consent, the principals, teachers, students and guardians were informed of
the purpose of the research, how the research would be conducted, data
collection methods, management of the collected data, the outcome of
the research and how the results would be used. Teachers and students
were informed that participation was voluntary and that they had the
right to withdraw their participation at any point. In relation to the confidentiality criteria, information about the students has been handled so
that they cannot be identified by outsiders. Research data were collected
as sound recordings, video recordings and photographs of the students'
illustrations and written text. Those students who did not give consent
were not recorded. In connection with the teaching, materials produced
by the students were photographed, and students’ names were erased
from these photographs. Research data are stored on hard drives in a
safe at Stockholm University.

Research articles
The thesis is comprised of four peer-reviewed articles (the first is a peerreviewed book chapter), two of which are in Swedish and two in English. Two articles reporting on the upper secondary school study have
previously been published as part of my licentiate thesis (Johansson,
2014). The following four articles are summarised and discussed in the
thesis.

Article 1: What do upper secondary students know when they are
able to interpret primary sources? (in Swedish)
This article used phenomenography to explore how, as part of an interpretative process, fifteen upper secondary school students perceived an
historical primary source, and the difficulties students faced when examining the source. Empirical data were collected through a series of
group interviews in which students were asked to respond to an historical letter. Three research questions were addressed: (1) How do students perceive historical primary sources; (2) What are the critical
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elements for students when interpreting an historical source; and (3)
What does it mean to know how to interpret a primary source? The phenomenographic analysis of the interview materials resulted in a sample
space consisting of four qualitatively different categories of experiences
of the historical source that the students had examined (see Figure 5).
The first category constituted a temporal dimension of experiences, the
second a human dimension, the third a contextual dimension and the
fourth category was described as an epistemological dimension. The
primary results, however, were three critical aspects that need to be discerned in order to progress between these categories. These critical aspects emerged as a result of a theoretical analysis of the four categories
of perception. The analysis showed, firstly, that it is critical to discern
and separate one’s contemporary perspective from the historical perspective, as our temporal perspective affects the way we interpret
sources. Secondly, it is critical to discern and separate one’s own perspective from that of the historical actor, as generalisations and stereotypes based on one’s own experiences affect the way sources are interpreted. Thirdly, it is critical to discern and separate subtext from text in
historical sources, with relation to the historical context. Based on these
three critical aspects and their meanings, the meaning of knowing how
to interpret historical primary sources was discussed, as well as possible
consequences for the teaching of history.
It was suggested in the article that the phenomenographic progression model is best understood in relation to the concept of historical
consciousness, as historical thinking has different qualities and appears
in different forms. Therefore, categories of experiences could be seen
as expressions of various aspects of a student’s historical consciousness. As a consequence, student thinking can be regarded as being historical in all four categories, although their thinking differs in quality
depending on its level of development. As students discern more aspects of historical source interpretation, their historical thinking, and
thus their historical consciousness, can be developed and improved. A
starting point is to make visible the beliefs and understandings that students bring into the classroom and to regard these as assets to teaching
and as a prerequisite for developing their historical consciousness.

Article 2: To encounter the past in historical sources (in Swedish)
In this article, a form of content-focused conversation analysis was used
to explore processes of learning and meaning attribution when upper
secondary students are given primary source assignments in history.
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Empirical data were collected through audio recordings of students’
collaborative work on two assignments, which consisted of analysing
historical primary sources in small groups. The article addressed the
research question: what are the characteristics of learning and meaningmaking processes when upper secondary students work with historical
primary source materials? First, the students’ learning processes, understood as changed co-participation in learning activities, were analysed.
Second, the issue of how students construct meaning when working
with primary sources was investigated. The three critical aspects for
primary source analysis (temporal, human and contextual), from the
first article, were used to analyse the students’ conversations. The primary results were descriptions of the students’ learning and meaningmaking processes. Based on the analysis of the students’ conversations,
the temporal aspect was found in a contrastive process of present and
past values, ideas and societal conditions. The article highlighted some
of the difficulties encountered by students, such as students condemning the actions of historical actors based on contemporary moral standards. Another problem was separating one's own perspective from that
of the historical other, while succeeding in empathising with, and using
human experience to understand, the choices and actions of those historical others. A successful strategy to overcome this problem was to
take on the roles of hypothetical historical agents. With regard to the
contextual aspect, once the students were engaged in a process of enquiry and reasoning they were able to discern and separate subtexts
within the sources in relation to the historical context. It was suggested
that certain aspects of school culture might inhibit students when learning how to conduct primary source analysis, as they frequently sought
to find the correct answer rather than engaging in interpretative work.
A surprising observation was the crucial role played by the students’
own life-world perspectives in the creation of meaning while working
with the primary sources. It was suggested that this perspective should
be considered in curriculum design.
The results point to the importance of conclusions and observations
from the tradition of historical consciousness, and from the empiricalcognitive tradition. Dimensions of meaning-making must be considered
in the historical-philosophical tradition while at the same time guiding
the practical work of history teaching by the approaches, concepts and
tools of the discipline of history. A lack of reflection on students' intuitive and life-world-oriented ways of understanding history risks consolidating non-critical and non-historical thinking which counteracts the
purpose of teaching. However, it is unreasonable to expect students to
be motivated to take on the subject of history as professional historians
do. If the subject of history unilaterally focuses on source criticism and
disciplinary abilities, the subject risks becoming meaningless for many
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students who will then not understand their own role in the creation of
history.

Article 3: Historical enquiry with archaeological artefacts in
primary school
The purpose of this article was to examine what it means for 10 and 11year-old primary school students to learn to interpret archaeological artefacts in an historical enquiry involving intercultural perspectives on
the Viking Age. Three research questions were addressed: (1) How is
students' historical consciousness activated by archaeological artefacts;
(2) How do students experience the task of interpreting archaeological
artefacts in an historical enquiry with an intercultural perspective; and
(3) What are the critical aspects of learning to interpret archaeological
artefacts with an intercultural perspective? In relation to the first question, three variation patterns that activated the students’ historical consciousness were identified. These were material, cultural and normative
contrasts. Material contrasts put the focus on physical differences and
similarities between historical and contemporary artefacts. The pattern
of cultural contrasts contained both intra- and intercultural differences,
and put the focus on perceived language, writing and cultural differences. Normative contrasts focused on differences in norms and values.
The findings of this research support the assumption that archaeological
artefacts are powerful in activating students’ historical consciousness.
In relation to the second research question, the analysis revealed four
hierarchical perception categories. The least complex perception category reflected an unclear understanding of history, as artefact interpretations were literal and narratives were fictitious. The second perception
category reflected a discernment of historicity, and the task was experienced as the literal interpretation of sources in an historical narrative
about one or several events. The third perception category reflected a
discernment of representativeness and the task was experienced as the
representative interpretation of sources in a largely continuous and cohesive historical narrative. Representative artefact interpretation enabled the perception of history as a continuous process of activities and
changes. The fourth and most complex perception category reflected
discernment of intercultural agency and students experienced the task
as the representative interpretation of sources in an intercultural narrative with rational actors. In relation to the third question, and based on
a theoretical analysis of the sample space, it is suggested that it is critical for students to discern historicity, historical representativeness and
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intercultural interaction in relation to artefacts and historical narratives.
To achieve this, teachers could start with archaeological artefacts, rather
than textbook narratives, to activate students’ historical consciousness,
and that students’ perceptions can act as a resource to enable historical
learning. Historical enquiry was found to be successful in teaching historical content from an intercultural perspective. These findings confirm that young students are capable of engaging in historical enquiry
and can learn historical interpretation with sufficient scaffolding. However, the findings also challenge some assumptions about learning history. Drawing on variation theory and the theory of historical consciousness, it is suggested that higher categories of perception in the
sample space do not necessarily replace lower categories, which is often
the case with some hierarchies of historical understanding. Instead, it is
argued that learning is a matter of gaining more differentiated perspectives. The students used their experiences in less complex categories as
a contrast to discerning more complex features in the higher categories.
Therefore, the students’ intuitive perceptions of archaeological artefacts
as being mythical could be used as a resource for historical learning by
contrasting it to an historical interpretation.

Article 4: Historical enquiry in primary school: Teaching
interpretation of archaeological artefacts from an intercultural
perspective
The aim of this article was to explore how learning historical interpretation of Viking Age archaeological artefacts from an intercultural perspective could be facilitated through historical enquiry among 10- and
11-year old primary school students. Historical enquiry using archaeological artefacts provided an alternative to textbooks in teaching intercultural perspectives on the Viking Age. Students investigated why
large quantities of ancient Arabic coins have been found around present-day Sweden and part of the answer lay in far-reaching Viking Age
trading activities. Three teaching design principles were formulated: a)
enquiry based upon an authentic intercultural question; b) enquiry with
a focus on source interpretation; and c) enquiry using material culture
in the form of archaeological artefacts. The article explored the relevance of the three design principles through their operationalisation
while teaching to facilitate the learning of historical interpretation. Two
research questions were addressed: (1) How do teaching design and
practice facilitate intended learning outcomes, and (2) What obstacles
to learning are encountered as a result of the design? Research data were
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qualitatively analysed using content-focused conversation analysis and
variation theory. In relation to the first question, the findings indicated
that the design principles helped teachers facilitate learning through historical enquiry from an intercultural perspective, and that archaeological artefacts can inspire investigations into history by activating students’ historical consciousness. For example, introducing the enquiry
question through material culture functioned as an introduction to the
intercultural perspective. The contrast between modern Swedish coins
and ancient Arabic coins activated the pupils’ historical consciousness
and engaged the pupils in the enquiry task. In addition, connecting the
artefacts to contextual information facilitated the pupils’ ability to think
historically, by posing historical questions and interpreting the artefacts
with the help of an interpretation model. The process of investigating
multiple artefacts, and the pupils’ growing contextual knowledge, improved their abilities to make more precise observations and formulate
better questions. It was concluded that a specific sequence of artefacts
can reveal intercultural perspectives by facilitating the discernment of
historical agency. The findings of this research suggested that students
at this age can engage in disciplinary enquiry and that archaeological
artefacts can support the learning process.
The second research question identified challenges, some of which
had previously been described by other scholars. For example, pupils
tended to disregard historical evidence when responding to historical
enquiries, and many quickly embraced narratives provided by the history textbook rather than trying to construct their own explanations.
One important observation was that students had difficulty responding
to historical enquiries with synthesised inferences based on historical
evidence. Therefore, it is suggested that focus should be placed on the
initial phases of enquiry, by engaging with historical problems, asking
questions and contextualising observations, rather than on the final
phases of constructing historical explanations supported by evidence. A
revision of the final phase of the enquiry suggests that focus could be
placed on discussing reasonable explanations in relation to artefacts, rather than synthesising historical inferences based on evidence. The
study points to possibilities of teaching historical interpretation and
providing intercultural perspectives through historical enquiry in primary school and suggests that archaeological artefacts can be used to
initiate historical learning. Under certain conditions, the study indicates
that material culture can unlock traditionally closed narratives for intercultural interpretation. It is argued in this article that the enquiry approach could help to counterbalance the traditional focus on textbook
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narratives of history in Sweden, and establish an appropriate epistemic
practice. Engaging primary school pupils in historical enquiry work by
connecting archaeological artefacts to enquiry questions could facilitate
an intercultural experience of cultural encounters and cross-cultural
perspectives.

Final discussion
Developing historical consciousness through the learning of
source interpretation
This thesis has examined the learning and teaching of historical source
interpretation as an aspect of learning to reason historically. Here,
source interpretation refers to the ability to understand the meaning of
historical sources in relation to historical contexts and issues. In this
context, historical sources refer to historical artefacts in the form of
archaeological objects, historical texts and images. Historical reasoning
is performed to describe and understand historical continuity and
change, to investigate historical causes and consequences, and to discover historical similarities and differences (van Boxtel & van Drie,
2018). In this model, historical source work is oriented towards historical questions and historical answers, but in practice there is a risk that
sources will primarily play an instrumental role in relation to historical
answers. The problem then, is that sources only become important after
historical learning has occurred, i.e. when students have already developed the ability to draw historical conclusions, these sources function
as evidence of students’ knowledge based on what they can infer from
these sources. I argue that sources are just as important in the initial
phase of historical enquiry in motivating investigation into the past and
in identifying historical questions and problems.
Based on the findings of the primary research and supported by historical didactic research, I argue that it is possible to organise teaching
around a number of principles to help teachers deal with the tensions
described above. The goal is a teaching practice that reflects the disciplinary practice of academic and professional historians, while corresponding to the curriculum's expectations regarding the epistemic understanding of students. Such a practice could bring about a closer relationship between the two history didactics traditions, with the
students' subjective experiences forming a starting point for the development of disciplinary knowledge and historical consciousness. When
students' questions and experiences become significant in interpretative
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work, the possibility for meaningful historical learning increases. In
such a practice, historical sources continue to function as evidence for
inferences, but they can also be used to initiate historical reasoning. By
working through sources, students can discover, and learn to ask, historical questions, create a need for historical contextualisation and
model historical concepts. Historical sources, and the activity of interpreting them, can form the basis for historical reasoning by making visible similarities and differences, causes and consequences and continuity and change, in relation to historical phenomena.
In the historical learning process, source work can have a double
function in relation to other activities in the historical reasoning model
(see Figure 1). While it is possible to explore sources through predefined historical queries that revolve around continuity and change or
causal explanations, it is also possible for students to discover questions
through the sources. Contextual knowledge is required to interpret
sources, but source work also contributes to developing contextual
knowledge. The same applies to historical concepts and meta-concepts
that can be introduced and made visible through sources. Sources can
be used as evidence in historical argumentation, but it is also possible
to examine the validity of arguments through sources. This research
shows that sources can fulfil the function of activating students' historical consciousness by experiencing the sources as separate from the present time, thus raising questions and a need to create historical meaning.
This opens up the possibility for developing students' historical consciousness by engaging them in meaningful and structured reasoning
around historical phenomena and problems.

Source interpretation as differentiated seeing
The first research question examined what students know when they are
able to reason historically in the interpretation of historical sources, and
the second question examined critical aspects required when students
learn historical source interpretation. Variation theory in combination
with the theory of historical consciousness show how students' perceptions and subjective experiences can become resources in learning and
teaching. Variation theory considers historical learning in terms of increased discernment. To obtain a more differentiated way of seeing
means that previous experiences are not replaced by, but supplemented
with, new and more complex perceptions. In this way, experiences that
students bring into the classroom are regarded as learning and teaching
resources. When students learn new things, they are not expected to
163

forget past experiences, but can use these experiences to develop more
complex perceptions. The construct of historical consciousness helps to
show how students' abilities to engage in historical interpretation can
be developed with the help of historical sources and archaeological objects. Therefore, less complex ways of interpreting sources can be regarded as necessary to the development of more complex and disciplinary perspectives of the past.
In the primary school study, learning to interpret archaeological
objects as sources involved the ability to discern three tentative critical
aspects and the ability to separate four qualitatively different ways of
perceiving the phenomenon. A variation theory analysis highlighted
three aspects critical to the development of student discernment. The
first critical aspect involved learning to distinguish between fictitious
and historical interpretations of objects and narratives, i.e. learning to
discern the historicity of narratives and sources. An inability to discern
the quality of historicity leads to an unclear idea of what history is. Historical sources can function to highlight historicity to students. The second critical aspect involved discerning historical representativeness and
continuity. This meant that students had to understand that objects can
represent both themselves and general historical phenomena. A rune
stone can be interpreted as both a unique object and as a representative
of larger phenomena such as migration. Students should practice developing their discernment of both the specific and general aspects of a
source. The archaeological objects that were used offered possibilities
for both interpretations. The third critical aspect involved being able to
distinguish the intercultural perspective and the interaction between historical actors and their motives. This means developing an understanding of how history is driven by individuals who act rationally in their
time.
In the upper secondary school study, learning to interpret texts and
illustrations involved the ability to discern three critical aspects and the
ability to separate four qualitatively different ways of perceiving source
interpretation. The analysis revealed three aspects critical to the development of students' historical perceptions. The first critical aspect concerns the ability to discern and separate contemporary and historical
perspectives of the source text, meaning that students had to understand
that temporal perspectives are important in the interpretation of sources.
Historical sources can make visible this difference by demonstrating
how interpretations differ, and by comparing historical and contemporary interpretations. The second critical aspect is the ability to discern
and separate one's own perspective from the perspective of the
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historical other, which ultimately means understanding how one’s own
interpretative horizon differs from that of historical actors and that contemporary norms and perceptions can limit the understanding of the
motives and intentions of historical individuals. This aspect can be
highlighted by comparing historical phenomena that are relatable to
subjective experiences and historical phenomena that are difficult to understand based on personal experiences. The third critical aspect is the
ability to discern subtexts in the source material in relation to historical
questions and historical contexts. Another way of expressing this is that
students must learn to contextually read between the lines of the historical source.

Practising source interpretation throughout school
The third research question examined similarities and differences in the
ways middle school and upper secondary school students learn to interpret historical sources. It is important to acknowledge the differences
and similarities between student groups, in order to design teaching that
considers where students begin, where they are going and where they
should end up, at different stages in their school careers. This is important information for teachers who need to decide which teaching elements are continuous and which should be developed at different
school stages. These studies indicate a progression in source interpretation from middle school to upper secondary school. This progression
involves learning how to deal with different types of sources (from objects to texts) and different historical contexts (from prehistory to modern history). Progression also occurs in understanding what history is
(interpretations of historical sources), learning to use the tools and
methods of the discipline of history, and reflecting on one’s role as a
co-creator of history. The middle school learning process reflected an
increasing understanding of what history is, and the process of upper
secondary students reflected an increasing ability to use the tools and
methods of history when examining the past, including reflecting on the
historian's role in the creation of history.
The historical content of the two studies is representative of the curriculum for those age groups in Sweden. The combination of historical
content and sources is suitable with regard to the age groups. Introducing archaeological objects to younger students can be appropriate, as
reading abilities can vary and all students can engage with interpretation
work without struggling with difficult texts. Meanwhile, upper secondary students are often interested in modern-historical issues with
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relevance for their own lives (e.g. universal suffrage). In some ways,
middle school and upper secondary students experienced similar difficulties when learning to interpret sources, but at qualitatively different
levels. Both groups had to learn to discern different aspects of a sources'
historicity. For the younger students this meant learning to separate history from fiction, while for the older students it meant separating contemporary from historical perspectives. Similarly, increasing qualitative complexity concerning historical perspectives was discovered,
where middle school and upper secondary students had to learn to discern different interpretative aspects. Middle school students had to learn
to see historical phenomena as continuous and sources as representative
of larger historical phenomena, while upper secondary students had to
develop the perspective of the historical other, testing their ability to
empathise.
Differences were also discovered between the student groups. These
differences can, to some extent, be explained by the use of different
historical content and source materials. An important learning difference was that the middle school students had difficulty reflecting on
themselves as interpretative subjects. For these students, the focus was
on the relationship between the object and the narrative, and what the
sources said about the past. This type of knowledge is about beginning
to understand history through interpretation. For upper secondary students, on the other hand, source interpretation included reflexivity, as
the students began to reflect over their roles as interpretative subjects
and as co-creators of history. For the middle school students, historical
source interpretation was directed from the student to the objects and to
the past, while, for the upper secondary students it was bi-directional
towards the sources and the narrative, and towards the students themselves. A less surprising difference was that the upper secondary students were capable of handling a higher degree of abstraction and complexity.
For both middle and upper secondary school students, the relationship between source interpretation and historical context was important.
On the one hand, referential knowledge was required to interpret historical objects and texts, but on the other hand, interpretation work contributed to contextual knowledge and created motivation to learn more
history. Results from both studies indicate that it is possible to work
with source interpretation while building an historical frame of reference. An important goal of source interpretation is for students to have
the ability to use sources as evidence when addressing historical questions. It was particularly difficult for middle school students to work
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independently with evidence, while upper secondary students learned
to master this aspect of source interpretation.

Sources as gates to historical learning
The fourth research question examined how history teaching can enable
the learning of source interpretation. Based on the results, it is reasonable to argue that historical sources function as gates to historical learning. However, teaching must be organised in such a way that the purpose and function of sources in relation to historical learning is clarified. This is especially important if historical enquiry is to offer a
functioning alternative to more traditional methods of teaching history
from a textbook. The point of departure is to understand that analysing
historical sources is not an end in itself. Rather, sources must be given
a clear function in the context of historical learning. Based on the results, seven design principles are suggested to guide teachers in creating
teaching practices that enable historical learning through sources, and
the learning of historical source interpretation:
I.

II.

III.

Choose sources with care: The choice of sources is important
and should be made in relation to the historical content and
the interpretative perspectives that the teacher wishes to highlight. For example, intercultural perspectives can be made
visible by choosing sources from different cultures. The
teacher needs to consider how to render the sources meaningful to the students. One approach is to contrast contemporary
and historical phenomena. Sources may have to be adapted,
e.g. by modifying texts in order to make them more accessible.
Motivate historical research through source work: Well-chosen historical sources have the potential to awaken students'
curiosity and can serve as a starting point for historical enquiry. Sources can be used to establish historical questions or
historical problems, that is to say, serve as a starting point for
historical reasoning. Sources can offer a sense of historical
authenticity, which is important to all students, but the enquiry question should also be authentic, i.e. it should not have
one given answer. Establishing the historical question requires skilled guidance from the teacher.
Activate historical consciousness through sources: Students'
historical consciousness can be activated through sources as
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IV.

V.

VI.

VII.
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they experience contrasts between their life-world and the
past. Students’ experiences can become assets in the learning
process, as subjective aspects and historical aspects can be
contrasted and compared. Utilising students' experiences in
teaching, however, is a difficult balancing act, as teaching
should not strengthen, but challenge, personal views of the
world.
Model the interpretation of sources: Source interpretation
must be learned and teachers must clearly demonstrate to students how it is done. This can be an unfamiliar approach to
teachers as it involves working with students without having
formulated exact answers to rely on, and the teacher must
dare to take an investigative approach in front of the students.
Scaffolding aids, such as interpretative tools and templates,
are useful in assisting the teacher in showing the students
what to do.
Use sources to build an historical frame of reference: Contextual historical knowledge is a prerequisite for historical interpretation, and deficient historical knowledge leads to ahistoric interpretations, as students fall back on intuition. Students do not need all the facts before starting to work with
sources, as frames of reference can be developed by alternately working with sources and historical contextualisation.
This can be a powerful approach to building referential
knowledge while gaining interpretative experience.
Continuously practice source interpretation: Students need
to practice source interpretation on different types of sources,
and while undertaking different types of tasks. The practice
of historical source interpretation should be carried out regularly throughout schooling. Historical sources become meaningful in relation to each other and to the historical context.
Well-chosen sources can highlight historical phenomena
from different perspectives, thus highlighting various aspects
of a problem.
Reasoning around historical answers based on sources: Traditionally, the function of historical sources has been to provide evidence for historical conclusions. However, they can
also serve as the basis for historical reasoning. The final goal
of history teaching is for students to understand how historical narratives are based on sources and that these serve as evidence for inferences. In middle school, however, students

can reason about possible historical answers with support in,
and inspiration from, sources, even if these do not fully function as evidence.

Suggestions for future research
This thesis revolves around questions about what is meant by historical
knowledge and how students can learn to understand history as an interpretive discipline and activity. Currently, there is frequent discussion
about issues of knowledge, facts and truth, and some of these discussions revolve around schools and the role of history teaching. In light
of these debates, research on the epistemological aspects of school history is important. There are great possibilities for researcher-teacher
collaboration through interventionist and design-oriented educational
research. I think it is particularly rewarding to explore five research
problems which revolve around historical sources:
I.

II.

III.

IV.

V.

Test history teaching based on design principles: Researchbased design principles should be tested in new teaching contexts and studies can be conducted as quasi-experiments
where teachers test the design in one class and use another
class as a control group.
Explore the development of historical consciousness through
source work: An examination of how students' life-world perspectives and subjective experiences can be integrated into
history teaching to become assets in learning can contribute
to improved history teaching practice.
Longitudinal source work study: It would be fruitful to carry
out long-term studies to investigate the development of students' learning of source interpretation across an entire
course.
Sources as gates to specific perspectives and content: There
may be opportunities to access historical content and perspectives with the help of source materials which otherwise can
be difficult to access, such as intercultural or social perspectives.
Conduct studies into comparative subject didactics: An important question to address is historical source criticism and
source interpretation in relation to, for example, social sciences or religious education.
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Slutord

Upptäckarglädjen och mystiken är viktig i historia och de känslorna ska
finnas med i historieundervisningen. Avhandlingen har handlat om hur
förnuft och känsla måste samsas i undervisningen när elever lär sig utforska det förflutna genom historiska källor. Min erfarenhet är att elever
blir inspirerade av att arbeta med historiska källor och att de genom
källor kan komma nära det förflutna och de som levde förr. Digitaliseringen av historiska källmaterial ökar tillgängligheten och skapar
stora möjligheter för historieundervisning som kretsar kring källor, men
källorna finns också i de lokala kontexterna – ofta i form av kulturhistoriska miljöer och materiell kultur. Jag hoppas att avhandlingen har
belyst hur det kan gå till när elever lär sig tolka historiska källor och hur
undervisning kan stötta lärande av historisk källtolkning. Förhoppningen är att historielärare ska inspireras att på olika sätt arbeta med
historiska källmaterial i historieundervisning på alla skolstadier.
Forskning är sannerligen ett kollektivt arbete, och när jag tänker tillbaka på avhandlingsarbetet kan jag inte avgöra var mina egna tankar
och idéer slutar och var andras tar vid. Ett stort antal individer har på
olika sätt bidragit till avhandlingens tillkomst, och jag vill uppmärksamma och tacka de som generöst bidragit med tid, kunskaper, erfarenheter, kritiska blickar, stöd och uppmuntran. De fel och brister som trots
allt ryms i avhandlingen är mina egna. Till att börja med vill jag rikta
uppmärksamhet mot de lärare som med sina elever engagerat deltog i
avhandlingens studier. Det är en förmån att forska tillsammans med
kunniga och intresserade historielärare – tack för gott samarbete! Jag
har haft utmärkt handledning under hela forskarutbildningen. Ett stort
tack riktas till Kenneth Nordgren som med sitt breda och djupa kunnande i historiedidaktik och historia hela tiden utmanat mig och bidragit
till att driva forskningsprojektet framåt. Kenneth har generöst bjudit in
till olika nätverk och forskningssamarbeten, och har varit stöttande i
projektets alla faser. Ett varmt tack till biträdande handledare Kristina
Lanå för att du trott på mina idéer, för uppmuntran och allehanda stöttning i avhandlingsprojektet.
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Flera personer har genom att läsa, kommentera och diskutera avhandlingens texter bidragit till att föra arbetet framåt. Särskilt tack i
detta avseende till Martin Stolare, Cecilia Lundholm, Maria Olsson, Joakim Wendell, Arie Wilschut, Linda Levstik och Per Eliasson, som var
opponent på licentiatuppsatsen. Tack till Emma Jönsson och Anna Johansson för korrekturläsning. Forskningsmiljön på Institutionen för de
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har varit
viktig i avhandlingsarbetet med lärorika och utmanande seminarier och
diskussioner. Jag vill tacka forskar- och doktorandkollegor, och annan
personal på institutionen, som intresserat sig för, stöttat och bidragit till
forskningsprojektets genomförande. Först ett varmt tack till doktorandkollegorna på institutionen som delat glädje och vedermödor, bland annat på de givande doktorandseminarierna – Ann-Sofie, Ebba, Elsa, Julia, Mattias A, Mattias B, Maria och Kristian. Jag är särskilt tacksam
för att fått dryfta historiedidaktiska frågor med Steven och andra vetenskapliga och didaktiska frågor med Malin, Tess och Lotta – stort tack
för läsningar, kommentarer, leenden och utmanande samtal! Särskilt
tack till Johan som generöst läst och stöttat, och bjudit in till samtal och
nätverkande. Tack till Sara R för att du hållit ordning på allt under studierna och tack till Ylva, Per F, Per H, Per-Arne och Martin i historiedidaktiska gruppen för samtal och diskussioner.
Globala gymnasiet, där jag är verksam som lärare, är en berikande
och stimulerande arbetsplats, samt en inspirerande forskarmiljö. Jag är
särskilt tacksam för att ha haft kunniga, generösa och engagerade kollegor i Maria Johansson och Ulrik Holmberg som hela vägen läst, inspirerat och hjälpt framåt. Tack till Eva, Lina och Emma i SO-didaktik
i Centrum, och alla historielärare och forskarstuderande på skolan som
på olika sätt bidragit till forskningen. Tack till rektorerna Jenny och Sofie som stöttat och möjliggjort den här forskningen. Jag är tacksam för
att Stockholms stad genom FoU-enheten under åren verkat för att möjliggöra forskningsprojektet och för generell stöttning av undervisningsutvecklande och praktiknära forskning i skolan. Ett stort tack till Anna
och Sanna på Historiska museet som tillgängliggjort samlingar och lokaler och som delat med sig av sina kunskaper. Avhandlingen utgör
andra delen av ett forskningsprojekt som tog sin början med forskarskolan i learning study – tack till Ingrid Carlgren, Inger Eriksson, Ulla
Runesson och Mona Holmqvist för allt ni lärde oss och för att ni skapade ett kreativt och starkt forskarnätverk. Jag är mycket tacksam för
fortsatt samarbete, samtal och utbyte med Anja och Anders från forskarskolan.
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Och så slutligen till de som finns närmast och som allt börjar och
slutar med. Tack, Sixten och August för att ni stått ut med att släpas runt
på museer och för att ni låtit er fotograferas för avhandlingen, och tack
till min trogna, kloka och älskade följeslagare Therese, för läsningar,
stöttning, inspiration och tålamod. Allra sist tack till föräldrar och syskon med respektive för trygghet, närvaro och omtanke.
Patrik Johansson
Sköndal, augusti 2019
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