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Abstract 
 

A survey of students' historical thinking 
The purpose of this historical didactic investigation is to study senior high 
school students’ historical thinking after participating in an educational 
project called “The Health in Norrköping during World War I”. Using 
various kinds of historical sources, the students have focused on two 
pandemics, the Spanish flu and tuberculosis. 

The project has been planned and selected with a view to enabling 
students' historical thinking. Thus, it has been considered important to 
create conditions for reflection by placing events in context, to allow for an 
analysis based on chronological thinking, and to make local and global 
comparisons. The study of social history has aimed at bringing empathy into 
their thinking, and enabling students to moral judgement. The health issue 
is also a current topic of our time. Furthermore, the lessons have aimed at 
preparing students for the task of writing a historical essay within the course 
”Svenska B”, which they will do after finishing the project. 

These essays have been used for empirical purpose. Two different 
methods have been applied to identify and analyse students' historical 
thinking, and to study different types (categories) of historical thinking and 
as well as students' imagination of history as it can be analysed from the 
texts.  

The study shows that a didactically well-founded study plan provides a 
basis for students' historical thinking. Current and contemporary issues have 
activated students who have demonstrated their ability to identify both with 
those hit by the pandemics a hundred years ago and with poor people 
suffering in today’s world. Questions of how human living conditions have 
developed over time have also proved easier to grasp for the students. By 
working with historical sources, the local history starting point and the 
medical historical topic have undoubtedly helped the students to think 
historically. 
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UNDERSÖKNINGENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bakgrund 
I en tid då elevers referenssystem och formerna för kommunikation 
förändras hör det till en historielärares uppgift att söka och diskutera i vad 
mån undervisningen bör tillföras nya moment. Det råder i stort enighet om 
att det sekelgamla lärobokssystemet med fokus på fakta, årtal och platser bör 
förändras eller kompletteras. Historieämnets mål och syfte har visserligen 
anpassats, i 1994 års läroplan heter det att undervisningen har som central 
uppgift att fördjupa elevers historiemedvetande,1 men begreppet, som har 
sin grund i tysk historiedidaktisk forskning, upplevs som svårtolkat ute på 
skolorna. Det definieras inte heller i gymnasiets kursplan, vilket möjligen har 
bidragit till att tillämpningen inte påverkat historieundervisningen i den 
omfattning som avsetts. Nu, sexton år senare, dominerar således fortfarande 
läroboksstyrd undervisning som ofta isolerar historien till dåtid.2 Tonvikten 
ligger ofta på det som är enklast: att undervisa efter läroboken. Elever lämnas 
ofta att själva knyta historien till sin samtid, att söka svar på frågor i vad mån 
historiekunskaper angår dem. Forskarna i historiedidaktik är eniga om att 
begreppet historiemedvetande måste prioriteras. Nanny Hartsmar skriver: 

                                                        
1 www.skolverket.se/gymnasieskola, historia, ämnesplan. 
2 Nanny Hartsmar, Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext, 
Malmö 2001, s. 83. (Både svenska och europeiska undersökningar visar att 
historieundervisning är synonymt med studier av dåtid.) Niklas Ammert, Att 
spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik, Lund 2011, s. 25-35. (Ammert 
menar att det senaste decenniets läroböcker återger historien kronologiskt, men 
använder nuet som en referens.) 
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Historiemedvetande utvecklas inte per automatik med stigande ålder om 
vi inte utmanar och därmed fördjupar tänkandet om historisk 
utveckling.3 

Klas-Göran Karlsson menar att historieundervisning måste träna ungdomar 
att tänka i olika tidsperspektiv och skriver: 

Historiemedvetandet måste mobiliseras och aktiveras för att bli 
funktionellt.4 

För att skapa goda förutsättningar för historieundervisning är det således av 
central betydelse att söka kunskap om elevers tankar och föreställningar och 
om hur historiskt tänkande utvecklas hos elever, och det är huvudtemat i 
den här studien. 

Industristaden Norrköping för hundra år sedan, är det historiedidaktiska 
forskningsexemplet. Staden var en typisk men ändå säregen industristad 
fram till 1900-talets senare hälft, ett tydligt exempel på hur 
industrisamhället påverkade människors livsvillkor, men också på hur en 
industrivärld förändrats till turistattraktion. Idag kan man promenera från 
Drags till Holmentornet (karta bilaga 2). Vid Drags har Motala ström sin 
kraftigaste fallhöjd och här tillverkades ylletyg redan på 1600-talet. 
Industrilandskapet är magnifikt, de idag renoverade fabriksbyggnaderna 
vittnar om stadens storhet, men också om att fabriksägarna tänkte mer på att 
bygga stilenligt än rationella fabriker. Bruken och herrgårdarna var 
förebilderna. Nu finns gångbroar och promenadvägar som gör att besökare 
kan ta del av miljön, och under den mörka delen av året bjuds på ett väl 
upplyst industrilandskap med ljusspel. Människor har idag tillträde till detta 
kulturarv, denna "stad av slott".5 

                                                        
3 Nanny Hartsmar 2001, s. 234-236. 
4 Klas-Göran Karlsson, Europeiska möten med historien. Historiekulturella 
perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, 
Stockholm 2010, s. 29. 
5 Majgull Axelsson, En stad av slott, Kristianstad 2002, s. 28-29. 
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Bild 1. Strykjärnet i industrilandskapet. Fabriksbyggnaderna är påkostade och 
stadens rika fabrikörer anlitade kända arkitekter till att rita dessa byggnader. 
”Sveriges vackraste fabriksbyggnad” (Carl Milles), ritades av Folke Benzow och 
färdigställdes under hungeråret 1917. Den sjukantiga byggnaden, Strykjärnet, 
följer Laxholmens naturliga form och är gulputsad med svarta pilastrar. Denna 
imponerande byggnad speglar sin vackra fasad i Motala ströms vatten och är 
ett utropstecken i Norrköpings industrilandskap, som till delar blivit centrum 
för bland annat Linköpings universitet, för museer och skolor. Fotograf, 
Gustaf Lidberg 1922. 

Författaren och journalisten Majgull Axelsson, verksam i Norrköping, 
beskriver den idylliserade industristaden. Idag möter besökare i Norrköping 
ett världsunikt, vackert och pampigt industrilandskap, som vittnar om 
stadens historia och karaktär. Men denna bild av industrisamhället är 
romantiserad. 

Norrköping har åtagit sig att förvalta industrisamhällets historia, ett ännu 
obearbetat minne som väcker motstridiga känslor hos de flesta av oss, ett 
minne som dessutom fortfarande är i rörelse och förändras. Jag kan följa 
skeendet i min egen blick: en dag ser jag plötsligt att de fabriksbyggnader 
och höga skorstenar som nyss var så fula har blivit vackra. De har sjunkit 



13 

in i historien. Det fula blir aldrig vackert förrän det har sjunkit in i 
historien.6 

Majgull Axelsson beskriver det Norrköping hon kom till 1968:  

När jag var ung fruktade jag alldeles omedvetet Norrköpings 
textilfabriker [...] industriarbete i allmänhet och inom textilindustrin i 
synnerhet, var synonymt med tvång, ofrihet och evigt underläge.7 

Våra ungdomar kan ju inte minnas stadens omdaning, men det är inte 
osannolikt att de i framtiden kommer att studera eller arbeta i den nya 
miljön, och i många Norrköpingsfamiljer lever säkerligen berättelsen om 
stadens förändring. 

Stina, arton år, som under åtta lektioner med hjälp av källmaterial 
studerat tuberkulosens härjningar i Norrköping under första världskriget, 
skrev en historisk essä med titeln, ”Tuberkulos – en indikator på klyftor i 
samhället”. Texten är kronologisk, men bryts av reflektioner som visar att 
Stina använder perspektivet då – nu – framtiden obehindrat och hon visar 
en stor inlevelse när hon beskriver situationen i Norrköping: 

Att just Norrköping drabbades så hårt beror på en rad faktorer. Det var 
en arbetarstad, och industrierna låg vägg i vägg. Människor trängdes med 
varandra, både i fabrikerna och i hemmen, vilket bidrog till en snabb 
smittspridning. 

Stina sätter in sin essä i en tydlig kontext, där hon visar på det besvärliga 
försörjningsläget under första världskriget och använder sin kunskap för att 
illustrera samhällets orättvisor, för att sedan gå över till att diskutera 
förhållandena i vissa u-länder och den osäkra framtiden för världens fattiga 
länder.8 

 

Syfte och frågeställning 
Den här undersökningen behandlar frågan om gymnasieelevers historiska 
tänkande inom ett undervisningsprojekt, Hälsan i Norrköping under första 
världskriget. Eleverna har i huvudsak med hjälp av olika typer av samtida 
källmaterial, studerat två pandemier: tuberkulos och spanska sjukan.  

                                                        
6 Majgull Axelsson 2002, s. 28-29. 
7 Majgull Axelsson 2002, s. 33-35. 
8 Stina, elevessä 2009. 
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I denna första del av uppsatsen, undersökningens förutsättningar, 
presenteras syfte och metodiska överväganden. Här preciseras också 
begreppet historiskt tänkande och redovisas en forskningsöversikt. 
Stadsmiljön är av betydelse i undersökningen och staden beskrivs ur ett 
socialhistoriskt perspektiv. Den empiriska delen, undersökning av elevers 
historiska tänkande, innehåller i stort tre huvudmoment. I en första del 
analyserar jag och lyfter fram en essä för att visa på essäns struktur och 
texttyp. I en andra del studerar jag olika former eller kategorier av historiskt 
tänkande i elevtexterna, för att i en tredje del analysera frekventa teman i 
elevernas historiska essäer. Slutligen diskuterar jag i sammanfattningen, 
studiens resultat samt möjligheter att förändra undervisningen för att 
utveckla elevers historiska tänkande. 

Jag avser således att identifiera och undersöka elevers historiska 
tänkande och reflektioner om hälsosituationen i Norrköping under första 
världskriget. Det jag kallar elevprojektet är hela studiens utgångspunkt. 
Nästa uppgift är att studera ämnet som det kan avläsas då eleverna efter 
projektets slut skriver en historisk essä inom ramen för kursen Svenska B. 
Jag söker således att utifrån en empirisk metod studera elevers historiska 
tänkande i dessa elevessäer. Slutmålet är också att utifrån elevstudien, 
diskutera möjliga vägar att utveckla arbetssätt och metoder.  

 
Metod och perspektiv 
Inledningsvis bör tydligt markeras att jag valt att bygga upp 
forskningsmaterial samt tagit aktiv del i undersökningen. Varför denna 
forskningsansats som traditionellt kan betraktas som subjektiv? Svaret är 
givetvis att deltagande och interaktion är nödvändig för att få bättre kunskap 
om elevers historiska tänkande, egentligen enligt samma metod som Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg förordar: 

Kvalitativ forskning är en kontextbunden verksamhet som placerar 
betraktaren i världen. Den består av en uppsättning tolkande, materiella 
praktiker som gör världen synlig:9  

Det är därför viktigt att tydliggöra min del inom projektet. Framhållas bör 
att jag själv har planerat och genomfört undervisningen i samarbete med 
                                                        

9 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, Lund 2008, s. 17. 
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eleverna, vilket givetvis innebär att jag påverkar studiens resultat. 
(arbetsschema, bilaga 1)  

Tre klasser, med sammantaget femtiosju elever, har lämnat underlag 
för mitt arbete; en genomförde projektet i september 2009 och två i 
september 2010. De hade samma material, samma introduktion och deltog i 
arkivbesök.10 Efter första projektets slut jämförde jag elevernas essäer och 
kunde konstatera innehållsmässiga överensstämmelser, vilket gav möjligheter 
att placera historiskt tänkande i olika kategorier. Dessa presenteras 
utförligare på sidan 47 och följande sidor.  

Självklart styrs essäernas innehåll av den planering och av det material 
eleverna haft tillgång till. Kategorierna, som tagits fram induktivt, har 
emellertid inte förändrats i den andra undersökningen 2010. Jag använder 
dessutom elevcitat för att komma eleverna närmare. Min metod innebär 
således att undervisningen förbereder eleverna, men jag styr på intet sätt 
deras skrivande. 

Elevtexterna är således av helt grundläggande betydelse. Niklas 
Ammerts avhandling Det osamtidigas samtidighet har varit inspirerande och 
värdefull främst vad gäller kategorierna ”tidsabstraktion”, ”förmåga att 
värdera” och ”berättelsen”. I avhandlingen operationaliserar Ammert 
begreppet historiemedvetande.11 För att komplettera denna svenska studie 
använder jag den kanadensiske professorn Peter Seixas kategorier för 
historiskt tänkande.12 

För att studera essäernas bredd och variation valde jag slutligen att lyfta 
fram några återkommande teman i texterna för att få svar på vilka 
övergripande föreställningar som etsat sig fast och är återkommande. Jag 
väljer att studera essäerna ur en annan synvinkel i hopp om att öka den 
generella förståelsen för elevers historiska tänkande. I den här delen av 
undersökningen används en metod som ligger nära litteraturvetenskapen, då 
återkommande teman och språkliga uttryck studeras (s. 88). Här hämtar jag 
inspiration från Lina Sturfelt och Peter Aronsson. 

                                                        
10 De klasser som genomförde projektet 2010 fick dessutom läsa ett reportage från 
lokalpressen om ”22-åringen” från Norrköping som behandlades med konstgjord 
lunga. Östgöta Correspondenten, 2010-05-06. 
11 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år, Lund 2008. 
12 Peter Seixas kategorier presentera närmare på sidan 25. 
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Jag inser att det inte är möjligt att skapa en enkel teori, men min studie 
kan förhoppningsvis leda till synpunkter på och idéer om vad som kan 
användas i en viss undervisningssituation under vissa förutsättningar. Kort 
sagt: avsikten är att förklara och beskriva en del av verkligheten. 

För att sammanfatta. I arbetet Hälsan i Norrköping under första 
världskriget har eleverna först gjort en ”klassisk historisk undersökning”, en 
undersökning som baseras på studier av sjukjournaler i Norrköpings 
Stadsarkiv. I historiearbetets slutfas skriver varje elev enskilt en historisk essä 
inom ramen för kursen Svenska B. Dessa femtiosju essäer är det 
huvudsakliga materialet i undersökningen om historiskt tänkande.13 Vilka 
elever deltar i undersökningen? 

Elever på samhällsvetenskapligt program 
De femtiosju elever, trettiotvå flickor och tjugofem pojkar, som deltagit i 
undersökningen läser ett samhällsvetenskapligt program i årskurs 3. Den 
klass som genomförde projektet i september 2009 har jag även undervisat i 
Historia A, men de båda klasserna i 2010 års projekt är för mig nya elever. 
Projektet Hälsan i Norrköping under första världskriget är det första tema som 
dessa elever läser i kursen Historia B. 

Samhällsvetenskapligt program är gymnasieskolans största och 
billigaste, ekonomiskt sett. Enligt Skolverkets rapport beskrivs dessa klasser 
som heterogena, eftersom två typer av elever söker till programmet. Här går 
ambitiösa elever som trivs i skolan, gillar läsämnen och vill få en bred grund 
för att senare läsa vidare på universitet och högskolor, men också elever som 
vill skjuta upp val av yrke och inriktning. I brist på alternativ, och villrådiga 
om vad de ”ska bli”, söker de samhällsvetenskapligt program.  

Programmet innehåller ämnen som ungdomar är bekanta med sedan 
grundskolan. En lärare menar i en intervju att elever som tidigare gick på 
tvåårig social linje numer söker till samhällsvetenskapligt program. I 
Skolverkets rapport återspeglas denna spännvidd då elever utvärderar 
programmet. En grupp menar att kraven är låga, att programmet inte 
inneburit en utmaning, medan en annan grupp menar att de lärt sig mycket 

                                                        
13 Jag har formulerat essäns arbetsrubrik ”Tuberkulos / Spanska sjukan – 
historiens största katastrof”, men svensklärarna förberedde och genomförde 
arbetet under två lektioner. 
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och utvecklats.14 Skolverkets undersökning, som är över tio år gammal, är 
giltig även idag och för min studie. Fem av trettio elever som deltog i 
projektet 2009 fick inte slutbetyg från gymnasiet. Tre av dessa finns med i 
min studie. 

Skolforskning 
I en undersökning av den här arten är det givetvis viktigt att informera om 
vilka metodiska överväganden som gjorts i studien, och i detta avsnitt vill jag 
kommentera två didaktiska teman, om forskning i skolan och om 
essäskrivande och historiskt tänkande. 

Intresset för skrivpedagogisk forskning växte fram i USA efter andra 
världskriget. Forskning om verksamhet i skolan, så kallad processorienterad 
skrivpedagogik, sågs som ”en bro” mellan teori och praktik. I fokus stod 
landsomfattande skrivprojekt i syfte att höja elevers skriv- och läsförmåga.15 
Avstånden mellan akademisk forskning och undervisningens innehåll i 
skolan är vanligen ganska stor, men i skolforskning ansågs kontextbunden 
och vardagsnära forskning bli möjlig. Den norska språkvetaren Torlaug 
Løkensgard Hoel karakteriserar skolforskning som studier där man vill nå 
förståelse för ett fenomen i en specifik situation, där man sätter enskilda 
individer eller grupper i centrum. Läraren har erfarenhet och kunskap om 
undervisning och har möjlighet att söka relevant studiematerial. I 
skolforskning ser man fördelen med en kombination av teori, då materialet 
samlas in, och praktik, då undervisningen genomförs.  

Hoel beskriver möjligheterna, men också problemen som forskning i 
det egna klassrummet kan medföra. Hon använder begreppet 
tolkningsposition, och menar därmed att forskaren tydligt ska ange och för 
sig själv och för andra klargöra forskarens olika roller.16  

Jag avser således att öppet och ”genomskinligt” redovisa olika faser i 
projektet, från planering till genomförande. Mitt val av metod ger mig också 

                                                        
14 Skolverkets rapport 163, Utvärdering av gymnasieprogram 1998, 
www.skolverket.se/publikationer?id=512 
15 Torlaug Løkensgard Hoel, ”Laeraren som forskar sett med ein laerarforskars 
auge”, i Rolf Grankvist (red.), Klasserommet i sentrum.  Festskrift til Åsmund 
Lønning   Strømnes, Oslo 1997, s. 260. 
16 Torlaug Løkensgard Hoel 1997, s. 262. 
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möjlighet att vara delaktig i processen, och jag deltar som nämnts i två 
separata skeenden. I det första är jag läraren som genomför ett projekt, och i 
det andra skedet, efter projektets genomförande, är jag forskaren. Före 
projektstart har jag förberett arbetsområdet genom att ”plocka fram” det 
material som ska användas. Det är valt med tanke på att det ska vara 
hanterbart till omfattning och svårighetsgrad, och jag har sedan kopierat 
kartor, journalblad, dödbevis, brev och tidningsartiklar. Jag har också valt en 
period som är lämplig att studera i sjukjournalerna. Sjukjournalerna har alla 
elever läst i smågrupper på plats i arkivet, jag har varit närvarande för att 
svara på frågor. Introduktionen har varit omfattande, och jag har medvetet 
sökt väcka intresse genom att beskriva förhållandena i staden.17 Jag har också 
visat hur man gör en historisk undersökning, och påtalat den aktuella 
situationen i världen vad gäller smittsamma sjukdomar som influensa och 
tuberkulos. Under arbetsprocessen har jag haft föreläsningar, diskussioner 
och samtal med var och en av eleverna för att informera och diskutera 
källkritiska frågor. Min studie gör som nämnts inte anspråk på att vara strikt 
objektiv, utan jag väljer att vara aktiv i projektet Hälsan i Norrköping under 
första världskriget, och söker ständig dialog med klassen under arbetet.  

Forskning och undervisning innebär olika arbetsuppgifter, som lärare 
blir man oundvikligen känslomässigt engagerad i arbetet. Undervisningens 
syfte är ju bland annat att interagera och diskutera. I undervisnings-
situationen söker lärare skapa engagemang för uppgiften, skapa en god 
stämning och underlätta ett samspel mellan eleverna. Under projektet 
behöver jag som undervisande lärare framför allt diskutera med de svaga och 
skoltrötta som också finns i gymnasieklasserna, samtidigt som de duktiga 
och mer självständiga ungdomarna ska få stimulans. Målet är att 
undervisningen ska resultera i nya insikter och ny kunskap. Hoel beskriver 
träffande undervisning som ”kampen om ögonblicken”, där läraren i sin 
profession ständigt kan justera en plan och skapa en för stunden bättre 
lösning.18  

                                                        
17 Innan projektstarten fick eleverna svara på en förförståelsefråga om de känner 
oro för att drabbas av ohälsa idag. Dagens utvecklade sjukvård gör att 
ungdomarna känner trygghet, men menar att de i samband med utlandsresor kan 
drabbas av sjukdom. 
18 Torlaug Løkensgard Hoel 1997, s. 272. 
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Jag vill mena att min personliga påverkan under dessa fyra veckor som 
projektet pågår ändå är begränsad, utan det är studieobjektet och det 
intressanta källmaterialet som engagerar eleverna. Min arbetsuppgift är 
således att förbereda eleverna, inte påverka dem i vad de ska tycka och tänka 
när de skriver sina historiska essäer. De ska med hjälp av källmaterialet själva 
upptäcka och skriva sin historia över hur de två pandemierna drabbade 
staden, inte lyssna till en lärare som berättar ”hur det var”. 

I det andra skedet av studien blir jag forskaren och i den här 
licentiatuppsatsen är forskaren min huvudroll. Vid den tidpunkten är 
projektet avslutat och eleverna är inne i ett nytt arbetsområde. Som forskare 
kan jag välja att bearbeta de historiska essäerna med fördröjning, vilket kan 
vara nyttigt för att få en viss distans till det avslutade arbetet och den egna 
undervisningen. I det skedet ska jag läsa, kategorisera och analysera elevernas 
essäer efter de evalueringsmodeller som tagits fram. För att illustrera och 
belägga elevers funderingar sorteras essäerna efter innehåll. Elevcitat väljs 
sedan för att åskådliggöra en vanlig återkommande tanke, men ibland kan 
också en avvikande synpunkt vara värdefull. Många essäer är genomarbetade 
och innehållsrika och vissa elevtexter får på så sätt större utrymme än andra i 
min uppsats.19 

Vilka etiska dilemman kan finnas då man genomför en skolstudie? I 
samband med projektstart har eleverna fått en skriftlig och muntlig 
information om att de deltar i en forskningsstudie, och att de har möjlighet 
att förbjuda att deras historiska essäer används i studien. Jag har också 
berättat att deras texter behandlas konfidentiellt. Det är av största vikt att 
behandla ungdomarna och deras arbete med största respekt; jag väljer 
exempelvis att sammanfatta de svaga elevernas texter mer generellt. 
Samtidigt är det viktigt att i en studie av detta slag visa på materialets bredd, 
och här kan det vara på sin plats att påminna om att jag inte ska betygsätta 
elevers tankar. Jag avser således att kommentera materialet med stor respekt 
för de inblandade, och när jag upptäcker brister i elevers resonemang 
kommer jag att söka förklaringar. Skolforskning är problemfylld, och det 
gäller att så långt som möjligt undvika en provsituation där eleverna söker ge 
”rätta svar” som de tror att läraren förväntar sig. Det kan också vara på sin 
plats att påpeka att jag inte avser att utvärdera min undervisning, utan syftet 

                                                        
19 Ett par elevessäer finns inte representerade i uppsatsen (Linda och Anton, 2010) 
och dessa texter är faktatexter och inte essäer. 
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med forskningen är enbart att få en fördjupad kunskap om elevers historiska 
tänkande. I arbetet är det förmodligen ofrånkomligt att inte forskarens röst 
finns med, men det centrala i mitt arbete är att elevernas tankar om historia 
får dominera. 

Inspirerad av Olga Dysthes forskning ser jag essäns möjligheter att 
utveckla och träna elevers intellektuella tänkande. I skrivande och i samtal 
främjas elevers tankeverksamhet och ytlig inlärning motverkas. Elevaktiva 
arbetssätt kan bidra till ökad kunskap och ökad förståelse. Dysthe skriver: 
”Källbaserade uppsatser är den genre som rymmer störst inlärningspotential 
i ämnet historia”.20 Eleven blir en ”riktig historiker” som får öva sig att se 
samband, analysera och jämföra olika primärkällor. Essäskrivande kräver 
elevers tankeverksamhet som strukturerar skrivandet.21 Tankeverksamhet 
och skrivande föder nya tankar och visar, förhoppningsvis, på historiskt 
tänkande och fördjupad kunskap. Även amerikanska studier visar att essän 
som texttyp stimulerar till fördjupad inlärning.22 

Vilka omständigheter som utvecklar elevers kompetens kan det finnas 
olika syn på inom forskningen. Jag väljer att anlägga ett sociokulturellt 
perspektiv23 då det rimmar bra med skolans uppgift och arbetsformer. En 
undervisning där memorering var det centrala, har i vår tid ersatts av ett 
lärande som i stor utsträckning handlar om att ta till sig information och 
skapa förståelse. I skolan kan elever utvecklas i samspel med lärare och andra 
elever, och kommunikation och språkanvändning blir centrala metoder. I 
skolans miljö kan elevers tänkande utvecklas i interaktion med andra och till 
viss del karakteriseras som en kollektiv process. I samspel med andra möter 
eleven nya sätt att tänka och resonera, och eleven befinner sig i utveckling 
och förändring. 

                                                        
20 Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, Lund 1996, s. 160. 
21 Den historiska essä, som eleverna skriver inom ramen för kursen Svenska B, är 
den sista skrivuppgiften innan det nationella provet. Eleverna har i både Svenska 
A och Svenska B arbetat efter skrivprocessens riktlinjer, vilket innebär att de 
tränas att bearbeta sin text och att de får erfarenhet och förståelse för textens 
innehåll. 
22 Peter Stearns, Peter Sexias & Sam Wineburg, Knowing, teaching & learning 
history, New York 2000, s. 377-385. 
23 Ett sociokulturellt perspektiv innebär att samarbete mellan människor gynnar 
lärande och utveckling. 
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Roger Säljö å sin sida beskriver tänkandet hos en individ som en tyst 
inre process inom personen i fråga, en process där individen för ett samtal 
med sig själv. Enligt Lev Vygotskij finns tänkandet i en preverbal form där 
flyktiga tankar kläs med ord. Språket blir en länk mellan det inre och det 
yttre samtalet och i kommunikation med andra utvecklas individens sätt att 
tänka. Språket är det redskap som individen har till sitt förfogande för att 
utveckla sin förståelse och språket är en länk till omvärlden. Säljö skiljer 
liksom Vygotskij språk och tanke åt och menar att det inte går att bevisa att 
de är identiska.24 Att kommunicera med hjälp av skriftspråk utvecklar 
människan intellektuellt, socialt och emotionellt.25 Skrivandet är en mer 
krävande kommunikationsform som kräver att texten formuleras på ett 
medvetet sätt, och i skriften går det att studera hur en elev använder olika 
grepp och argument. Skriften ger en möjlighet att utveckla egna ”inre 
samtal” där resonemang och tankegångar finslipas. Säljö menar också att 
kontexten är viktig för hur tankar uppstår och utvecklas och betonar den 
sociokulturella aktiviteten, där språket först är en resurs för att kommunicera 
med andra människor för att sedan vara en resurs för tänkandet. Peter 
Gärdenfors poängterar också skrivspråkets möjlighet att utveckla människors 
reflektioner och skriver: 

Framför allt ger skriften upphov till tankar om tankar, vilket leder till en 
form av självmedvetande.26 

Även Hoel ser skrivandet som en komplicerad mental process, där språkbruk 
och färdigheter bestäms av kontexten. Ju större kunskap man har i ett ämne, 
desto fler perspektiv ser man i ett ämnesområde. Skrivandet är en process 
som ska hjälpa till att tolka och ge förståelse för tillvaron.27 Jag ser alltså flera 
skäl att använda den historiska essän som evalueringsmaterial i min 
forskning om elevers historiska tänkande.  

För att sammanfatta. Jag identifierar historiskt tänkande i sju 
kategorier (s. 47) och dessutom studerar jag återkommande teman i texterna 

                                                        
24 Roger Säljö, Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm 2002, 
s. 104-119. 
25 Roger Säljö 2002, s. 187. 
26 Peter Gärdenfors, Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor, 
Stockholm 2010, s. 59. 
27 Torlaug Løkensgard Hoel, Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper. 
Malmö 2008, s. 25-59. 
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(s. 88). När eleverna skriver sina essäer har de möjlighet att använda allt 
källmaterial som de fått tillgång till, och de kan också använda den 
medicinhistoriska undersökningen som de gjort i kursen Historia B. 
Eleverna behöver inte memorera fakta inför essäuppgiften utan kan mer fritt 
formulera och strukturera sina kunskaper och idéer. 

 
Historiemedvetande och historiskt tänkande 
Begreppen historiemedvetande och historiskt tänkande är av central betydelse, 
och i den här delen av uppsatsen vill jag fokusera på olika definitioner och ta 
lärdom av hur begreppen använts i andra undersökningar. 

Historiemedvetande handlar om människors möten med historia och 
förhållandet dåtid, nutid och framtid. Redan på 300-talet funderade 
kyrkofadern Augustinus över de olika tidsperspektiven och skrev: 

[…] tre tider finns – det förflutnas nu, det pågåendes nu och det 
kommandes nu. Dessa tre finns nämligen i mitt medvetande – någon 
annanstans ser jag dem inte.28 

Augustinus flyttade fokus från yttre verklighet till människans upplevelse 
vad gäller förmåga till minnen och förväntningar på framtiden. I vår tid 
innebär detta synsätt att utbildningsinstitutioner inte har monopol på ämnet 
historia, utan människor möter det i en rad olika sammanhang genom hela 
livet inom skönlitteratur, film, familjeliv och turism. Begreppet 
historiemedvetande ger ämnet historia nytt fokus, att skapa förståelse för ett 
fenomen kräver att man ibland söker svar inom andra ämnesområden. 
Människan möter historien i många sammanhang under hela sitt liv och i 
sitt sökande efter förståelse och mening försöker hon sätta det förflutna i 
relation till nuet och framtiden.29 I mötet med historien väcks också 
funderingar som traditionellt inte hör hemma i det akademiska ämnet 
historia, såsom existentiella frågor, frågor om värden och förväntningar på 
framtiden. 

                                                        
28 Citerat ur Lennart Lundmark, Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt och 
hur man bryter den, Borås 1994, s. 116-117. 
29 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, 
didaktik.” Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.), Historiedidaktik, 
Lund 1997, s. 49. 
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Begreppet historiemedvetande är mångtydigt och svårfångat. Hur 
definieras begreppet inom den historiedidaktiska forskningen? Det är en 
teoretisk/filosofisk term, och inom forskningen går det att finna flera 
avgränsningar och betydelser. Den tyske historiedidaktikern Karl Ernst 
Jeismann utvecklade på 70-talet fyra definitioner av historiemedvetande, 
som ofta återkommer i den historiedidaktiska litteraturen. 

1) Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla 
människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat 
existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör 
inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 
2) Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 
3) Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 
uppfattning. 
4) Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 
beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen.30 

Andra historiedidaktiker, som Bernard Eric Jensen, vidgar begreppet och 
talar om historiemedvetande som en identitet, som mötet med det 
annorlunda, som värde- och principförklaring, som socio-kulturell 
läroprocess och som berättelse.31 Jörn Rüsen utvecklar begreppet ytterligare 
då hans forskning visar hur viktig berättelsen är för att utveckla ett 
historiemedvetande. Rüsen menar att historiemedvetande är förbundet med 
narrativ kompetens. I ett undervisningssammanhang blir berättandet 
synonymt med lärande och berättelsen kan hjälpa människan att utveckla ett 
självständigt tänkande för att skapa sammanhang och mening.32 

I amerikanska undersökningar används begreppet historiskt tänkande 
som jag väljer att använda. Det främsta skälet är att medvetandebegreppet 
syftar på en djupare och mer komplex tankeprocess, och att de ungdomar 
som deltar i min studie är arton år och inte har hunnit få bredare referenser i 
livet. Svenska elever har heller inte, i och med att grundskolan inte haft en 
garanterad undervisningstid i historia, haft en kontinuerlig undervisning i 
ämnet, och i det kursutformade gymnasiet kan också historieämnet läsas 
under starkt begränsad tid. Historiskt tänkande ser jag kort uttryckt som 

                                                        
30 Citerat ur Bernard Eric Jensen 1997, s. 51. 
31 Bernard Eric Jensen 1997, s. 72-81.  
32 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft, Uddevalla 2004, s. 87-105. 
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historiemedvetande i praktiken, ett begrepp som kan passa i en skolsituation. 
Jag använder begreppet historiskt tänkande för att studera fenomenet 
historiemedvetande. Klas-Göran Karlsson använder också begreppet i 
samband med undervisning och skriver: 

 […] träna människors förmåga att tänka i historiemedvetandets 
tempusöverskridande kategorier. Historiemedvetande blir då liktydigt 
med en specifik kompetens att tänka historiskt. […] 
Däremot har en undervisning som rör tempusöverskridande företeelser 
som begrepp, bilder och jämförelser goda förutsättningar att utveckla 
unga människors historiska tänkande och rusta dem för senare 
meningsfulla möten med historia.33 

En människas historiska tänkande bör således ses som en individuell 
färdighet, även om det i en undervisningssituation kan finnas en gemensam 
kollektiv föreställning av en händelse. Jeismanns andra definition av 
begreppet historiemedvetande är den som bäst passar för min studie, det vill 
säga att historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av 
det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 

Mitt syfte är ju att undersöka och utveckla elevers historiska tänkande, 
och då är brittiska och amerikanska studier av värde.  Studenten ska tränas i 
intellektuellt tänkande. Elevens livssituation och den egna historien är av 
betydelse när han/hon ska tänka historia och i en studie kan därför en 
händelse tolkas och värderas olika. Vem ungdomen är, var man befinner sig, 
vilka förväntningar en person har på framtiden, vilka händelser som inträffar 
i samtiden, ja, många faktorer kan spela in då en elev ska tolka det förflutna. 
I USA används begreppet ”think historically” som hade sin utgångspunkt 
från forskning kring inlärning på 1970-talet. Under nästa decennium 
började man att göra empiriska studier för att få kunskap om elevers 
historiska tänkande.34 Ytterligare skäl till att jag använder detta begrepp är 
att min pilotstudie ger belägg för att ungdomars historiska tänkande delvis 
påverkas av andra icke-traditionella historiedidaktiska områden som egna 
känslor, åsikter och föreställningar om förfluten tid. 

                                                        
33 Klas-Göran Karlsson 2010, s. 29. 
34 Samuel S Wineburg, “The Psychological Study of Historical Consciousness”, 
Jürgen Straub (red.), Narration, Identity, and Historical Consciousness, New York 
2005, s. 194. 
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 Hur definieras historiskt tänkande i andra studier? I amerikanska 
historiedidaktiska undersökningar diskuteras i flera sammanhang begreppets 
innebörd. Peter Seixas har i en artikel definierat sju kategorier, som är 
sparsamt empiriskt prövade, utan snarare tänkta att fungera som en 
utgångspunkt för att undersöka historiskt tänkande. Dessa kategorier ska 
inte ses som något bestämt statiskt, utan de ska och kan utvecklas då de 
används i undersökningar. 

 Den första punkten är Historical Epistemology, det vill säga hur vi når 
historisk kunskap med hjälp av källor och artefakter och att man får vara 
observant på att var tid värderar källmaterial olika. Den andra punkten är 
Historical Significance; allt går inte att studera i historien, utan ett relevant 
urval är nödvändigt. Detta urval kan skilja från person till person och från 
en tid till en annan. Den tredje kategorin berör Continuity and Change. 
Kontinuitet och förändring ser Seixas som grundläggande i historisk 
förståelse och för att förstå förändring i samhället föreslår Seixas att en 
förändring jämförs med mer oföränderliga fenomen som religion.  Fjärde 
kategori är Progress och Decline som kan ha samröre med kategori tre, och 
berör tankar om (samhällens) uppgång och nedgång. Den femte, Moral 
Judgment, handlar om nödvändigheten att se förhållanden i historien och att 
utifrån förfluten tid orientera sig moraliskt. Seixas menar att en historia som 
inte tar ställning i moraliska frågor är tvivelaktig. Den sjätte kategorin 
Historical agency, behandlar vem som driver på förändring i historien. Seixas 
sjunde och sista kategori är Empathy, och han medger att denna kategori 
ligger nära Moral Judgment.  Begreppet Empathy innebär i detta 
sammanhang inte en affekterad känslomässig inlevelse utan begreppet står 
för förmåga att leva sig in i människors villkor i historien, hur aktörer i vår 
historia motiverade olika val.35 Tyvärr specificerar och exemplifierar inte 
Peter Seixas de här intressanta kategorierna närmare, vilket gör begreppen 
svårtolkade och de kan också bli otydliga vid översättning. Ska ett enstaka 
begrepp beskriva ett historiskt tänkande eller ska dessa kombineras, och hur 
ser en uppgift ut som ska vara utvecklande? Det borde finnas en relation och 
ett samband mellan arbetsprocess och historiskt tänkande.  

I en mindre studie väljer Peter Seixas att pröva Epistemology och Moral 
Judgment genom att låta elva elever i tionde årskursen se filmen Dances with 

                                                        
35 Peter Seixas, “Historical Consciousness”, Jürgen Straub (red.), Narration, 
Identity and Historical Consciousness, New York 2005, s. 141-150. 
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Wolves (1990) och sekvenser från filmen The Searchers (1956). Seixas väljer 
att låta pröva dessa två kategorier med hjälp av Rüsens berättelsekategorier 
(se s. 68), och efter intervjuer lyckas han identifiera ett traditionellt 
historiskt tänkande då eleven helt enkelt köper den vedertagna 
beskrivningen av förhållandet mellan de vita och ursprungsbefolkningen. En 
grupp elever levererar en exemplarisk berättelse, då de anser att 
filmkaraktärerna utvecklas och då de kan förklara och se hur exempelvis 
1950-talets tidsanda lyser igenom i The Searcher från 1956. Med den kritiska 
berättelsen ser eleven att de två filmerna representerar två olika skildringar av 
förhållandet mellan vita och indianer. Den fjärde typen av historisk 
berättelse enligt Rüsens modell är den genetiska. En elev var djupt engagerad 
i filmen och dessutom påläst i ämnet och kunde på så vis värdera filmen ur 
olika perspektiv.36 Stéphane Lévesque använder fem av Seixas kategorier i 
Thinking Historically, och formulerar vad historiskt tänkande är på följande 
sätt: 

To think historically is thus to understand how knowledge has been 
constructed and what it means.37 

Linda Levstik väcker frågan om vad som skiljer historiskt tänkande och 
historisk förståelse och menar att dessa begrepp är svåra att särskilja.38 I 
National Standards for United States History: Exploring the American 
Experience, ägnas ett helt kapitel åt att definiera historiskt tänkande och här 
går att läsa att ”real historical understanding requires students to engage in 
historical thinking […]”. Att få förståelse i ämnet kräver alltså historiskt 
tänkande som här definieras i fem punkter; kronologiskt tänkande, historisk 
jämförelse, historisk analys och tolkning, färdighet att göra en historisk 
undersökning och att analysera en historisk fråga och föreslå en lösning. 
Levstik menar att en elev ska kunna använda alla dessa fem kategorier för att 
visa kvalité och färdighet i ämnet och att dessa kategorier är möjliga att 
praktisera i undervisning. Hon ger också tips och vägledning för hur man 
ska göra för att förstärka elevers förståelse. En väg är att använda historiska 
berättelser i undervisningen, en annan framkomlig metod är att låta elever 

                                                        
36 Peter Sexias 2005, s. 150-157. 
37 Stéphane Lévesque, Thinking historically. Educating Students for the Twenty-First 
Century, Toronto 2008, s. 27. 
38 Linda Levstik & Keith Barton, Researching History Education, Theory, Method, 
and Context, New York 2008, s. 229. 
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arbeta med källmaterial och göra jämförelser. I National Standards preciseras 
konkret de färdigheter eleven ska tillgodogöra sig i olika årskurser.39 
Riktlinjerna i National Standards går ut på att lära elever att använda 
historia, att värdera, dra slutsatser, se konsekvenser och självständigt ta 
ställning till historiska frågor. Läraren uppmanas härmed att planera sin 
undervisning så att eleven får ta del av och kan öva alla dessa påbjudna 
färdigheter. 

Finns gemensamma kategorier som kan visa vad historiskt tänkande 
kan vara? Tidsperspektiv då – nu – sedan, och förändring över tid är 
kategorier som återkommer i flera texter. Likväl återkommer kontextens 
betydelse och elevers förmåga att värdera en händelse eller ett skeende. I 
brittiska och amerikanska studier betonas också arbete med källmaterial. 
Givetvis måste det finnas ett samband mellan undervisning och elevens 
möjlighet att utveckla och förvärva ett historiskt tänkande och när elevers 
historiska tänkande aktiveras är självfallet funderingarna beroende av valet av 
det historiska ämnet.  

Historiedidaktiska studier 
I det här avsnittet diskuteras historiedidaktiska arbeten som mera direkt 
berör min studie. De erfarenheter som redovisas är viktiga för min 
komplicerade uppgift. Både nationellt och internationellt finns inte så 
många historiedidaktiska studier som berör elevers historiska tänkande.40 De 
som finns är dessutom olika vad gäller undersökningens planering och vilken 
åldersgrupp som studeras.41 I stort vill jag mena att det är svårt att på ett 

                                                        
39 National Standards for United States History: Exploring the American Experience, 
1994 kap. 2, s. 17-33. 
40 Bruce VanSledright, In Search of America´s Past, Learning to Read History in 
Elementary School, New York 2002, s.xii. I förordet beklagar VanSledright bristen 
på klassrumsforskning och menar att den är viktigt för undervisningens 
förändring. Dessutom är denna forskning viktig för att professionalisera läraren. 
Se även Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning, Uppsala 2005, s. 
68. 
41 Egentligen finns ingen forskning, mig veterligen, som behandlar historiskt 
tänkande på gymnasiet, men forskningsprojekt pågår inom FIHD. Se även Per 
Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Henrik Rosengren & Charlotte Tornbjer (red.), 
Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle, 
Lund 2010. 
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ärligt sätt kommentera andra studier, då det handlar om vitt skilda 
didaktiska arbeten med radikalt annorlunda förutsättningar. Men att läsa 
och granska den didaktiska litteraturen är viktigt främst av två skäl. Dels för 
att ta lärdom och orientera sig inom ämnesområdet, och dels tydliggöra för 
mig själv och för andra vad som särskiljer och utmärker min studie.  

De amerikanska professorerna, Linda Levstik och Keith Barton, 
redovisar en rad olika undersökningar om undervisning och ämnet historia. 
Keith Barton lägger Seixas kategorier som grund för egna studier av 
historiskt tänkande då han söker studera ”historical agency” i en klass. 
Barton observerar, intervjuar och läser elevarbeten skrivna sedan klassen 
arbetat med amerikansk historia. Eleverna har lättast att relatera till historia 
då undervisningen är uppbyggd i en kontext, då ämnet har relevans och när 
det är möjligt att bygga historia kring enskilda människoöden. I intervjuerna 
visar Barton att elever ofta relaterar till individer, och att de har svårare att 
förstå politiska och ekonomiska förändringar om det inte finns människor 
som medverkar. I en annan undersökning intervjuar Barton elever angående 
förändringar i historien, det vill säga utifrån Seixas kategorier, Continutiy 
and Change och Progress and Decline. Återigen poängterar Barton 
undervisningens kontext för att skapa förståelse, och att eleverna bör få ta del 
av tydliga historiska exempel och meningsfulla historiska frågor. Bilder och 
källmaterial kan stärka elevers förståelse i ämnet, men Keith Barton varnar 
för att låta elever skapa egna berättelser då hans undersökning visar att de 
inte klarar av att hantera ämnet kritiskt utan vilseleds in i ett allmänt 
berättande där sanningen inte är det viktiga.42 

I ytterligare en undersökning observerar Barton hur elever tar sig an 
arbetet med källmaterial. Elever i mellanstadieålder har generellt ingen 
erfarenhet av arbete med källmaterial, och Barton menar att om den 
historiska kontexten är bekant, exempelvis den egna familjens historia, 
underlättas arbetet. Elever behöver mycket stöd, om de ska arbeta med 
historiskt källmaterial, och hjälp att träna att dra slutsatser. 

Keith Barton diskuterar också sina resultat ur aspekten att detta inte är 
en exakt vetenskap, och att det finns en flytande gräns mellan vad som är 
historiskt tänkande och kognitionsvetenskap. Det finns inget som säger vad 
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som är styrkor och svagheter i elevers resonemang och man får akta sig för 
att bygga upp hierarkier i en undersökning.43 

Bartons och Levstiks studier är entusiasmerande att läsa, men väcker 
många frågor vid en närmare analys. I dessa presentationer finns en 
otydlighet om hur undersökningarna gjorts, vilka och hur många elever som 
deltagit och undervisningens kontext.  

I In Search of America´s Past undersöker Bruce VanSledright en grupp 
med femteklassare och deras möjlighet att ”do history”. VanSledright, 
forskare och lärare, arbetar med amerikansk historia under en termin och 
här studeras inte enskilda historiedidaktiska kategorier, utan Van Sledright 
vill undersöka hur en kontinuerlig medveten historieundervisning kan 
utveckla elevers historiska tänkande. Arbetets syfte är alltså att eleverna ska 
lära sig att tänka historiskt och att arbeta med olika källor. I undervisningen 
försöker han göra eleverna till ”detektiver” i ämnet, de får uppdrag att lösa 
problem och i stället för att memorera amerikansk historia utifrån sin 
lärobok ska de vara aktiva och försöka att skapa historia. Amerikanska 
studier visar att historieundervisning i hög grad handlar om att lära in fakta 
som sedan ska kunna memoreras, och undersökningar visar att elever lyckas 
mindre bra när de ställs inför ett skriftligt prov. I denna studie ska således 
eleverna ”do history” istället för att återge historien.      

Klassens första uppgift var att lösa ”mysteriet” med svälten i Jamestown 
1609. Interaktion i klassen, lärarstöd och diskussioner skulle hjälpa eleverna 
att utveckla ett historiskt tänkande, dessutom fick de hjälp att sätta in 
händelsen i en kontext.  I studien lärde sig klassen att arbeta som historiker i 
omsorgsfulla studier av källmaterial, lärde sig skilja på primära och 
sekundära källor, skapa argument, diskutera olika källors värde och förklara 
en händelse i en kontext. VanSledright nöjde sig inte med detta utan han 
sökte också lära elever att se händelser, exempelvis den amerikanska 
revolutionen, ur flera perspektiv. Eleverna sökte skriva olika texter i avsikten 
att de skulle befästa sina insikter i ämnet och han var också mån om att 
eleverna skulle få tillfälle att visa sitt arbete genom att ”lägga ut” resultaten 
på Internet. 

VanSledright visade att 11-åringar utvecklade ett historiskt tänkande 
när de i sina essäer använde begrepp, sökte bevis, analyserade och förklarade. 
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Under terminen fanns en tydlig progression i undervisningen och klassen 
hade helt enkelt under fyra månaders undervisning utvecklat sin kapacitet 
att tänka, känna empati och resonera i historiska frågor. VanSledright 
betonar därför vikten av att träna historiskt tänkande i skolan när elever ska 
lära om sin egen situation av idag. Ungdomar ska inte vara möjliga att 
manipulera utan ska stärkas i att skapa sin egen identitet. ”Achieving 
historical understanding is as much about the present and the future as it is 
about the past”.44 

Intresset för att studera yngre elever finns även i Sverige och 2007 lade 
Mary Ingemansson fram sin licentiatuppsats, Skönlitterär läsning och 
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Ingemanssons uppsats är 
skriven inom ämnet litteraturvetenskap, men syftet, ”hur elever skapar sitt 
historiemedvetande” gör att den kan betecknas som tvärvetenskaplig. Hon 
använder Bernard Eric Jensens fem olika kategorier, främst begreppet 
historiemedvetande som en lärprocess. Studien beskriver hur skolbarn i 
åldern 10-11 år utvecklar sitt historiemedvetande i en tematiskt upplagd 
undervisning om vikingatiden. Eleverna läser ungdomsromanen Drakskeppet 
(Maj Bylock) och därtill faktaböcker, i första hand Folket i Birka. På 
vikingarnas tid (Mats Wahl, Sven Nordqvist, Björn Ambrosiani). 
Undervisningen varvas med textläsning med frågor på texten, med 
boksamtal i helklass och arbetet avslutas med att eleverna skriver en egen 
berättelse om vikingatiden. I undersökningen använder Ingemansson 
läsforskaren Aidan Chambers modell, som kort sagt går ut på att eleverna 
ska ha rikligt lärarstöd i sin läsning.  Det leder Ingemansson till att följa 
arbetet i klassen och att välja ut tre elever som intervjuas vid tre olika 
tillfällen. Intervjuerna koncentreras till förförståelse i ämnet vikingatiden, 
om växande insikter och hur det utvecklade historiemedvetandet gestaltar 
sig. Författaren konstaterar att eleverna under undervisningsprocessen 
utvecklar ett historiemedvetande, men betonar samtidigt vikten av 
boksamtal under studierna. Olika incitament och emotionellt skildrade 
händelser, som trälarnas situation engagerar. Andra teman som påverkar 
eleverna och väcker ett historiemedvetande är engagemang för djur i en 
berättelse och artefakter som vapen. Däremot har de svårt att reflektera över 
historien i ett framtidsperspektiv, och det är inte så märkligt då deras 
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arbetsområde varit vikingatiden.45 Ingemanssons undersökning har liten 
relevans för mitt arbete då endast tre elever deltar och dessutom ligger inte 
studiens fokus ämnet historia utan på skönlitterärt berättande. 

Nanny Hartsmars avhandling, Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse 
i en skolkontext, är skriven inom ämnet pedagogik och undersökningen syftar 
till att studera elevers tidsmedvetande i årskurs 2, 5 och 9. Hon använder tre 
olika metoder för att synliggöra elevers uppfattning om tid. I en första 
undersökning låter hon elever associera, i en andra del analyseras uppsatser 
och i en tredje studie intervjuas elever och lärare. Elevuppsatserna 
(standardprov) studeras ur tre perspektiv, individrelaterade händelser med 
tidstypiska attribut, individ- och omvärldsrelaterade händelser med 
tidstypiska attribut och inga individ- eller omvärldsrelaterade händelser.  

Nanny Hartsmars resultat är ganska nedslående, då det visar sig att 
elever har svårt att se sammanhang och dessutom har en svag analysförmåga. 
I avhandlingen ser Hartsmar att historieundervisningen brister, eftersom 
historia till stor del handlar om dåtidsundervisning, att det finns brister i att 
knyta den lilla historien till den stora, och att undervisningen inte tar hänsyn 
till elevers förförståelse. Hon menar att historieundervisning är en 
kulturförmedling om dåtid och en undervisning där problematisering 
saknas. Och domen mot svensk skola är hård; hon menar att elever får ytliga 
kunskaper i ämnet, delvis beroende på att låg- och mellanstadielärare har en 
begränsad utbildning i ämnet historia. Men Hartsmar ser möjlighet till 
förändring och menar att en kontextbunden undervisning i en sociokulturell 
miljö kan utveckla elevers tidsförståelse och redan från fjorton års ålder kan 
ungdomar tillgodogöra sig ett abstrakt tänkande.46 

Liksom Hartsmar undersöker Ylva Wibaeus elevers historiemedvetande 
med sin avhandling, Att undervisa om det ofattbara. Ämnesdidaktisk studie om 
kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning. I sin studie utgår 
hon från Jeismanns och Jensens definition av begreppet historiemedvetande. 
Studiens syfte är att undersöka hur högstadie- och gymnasielärare undervisar 
om Förintelsen, hur eleverna mottar undervisningen, hur undervisningen 
lyckas fördjupa elevers historiemedvetande och vilka historiedidaktiska 
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svårigheter som blir synliga. Ylva Wibaeus intervjuar både lärare och elever 
och gör dessutom klassrumsobservationer. Intervjuerna är så kallade öppna 
intervjuer som innebär att samtalen drar åt olika håll, men här strukturerar 
Wibaeus lärarsvaren genom att sätta in dem i fem olika teman. Tyvärr 
saknas en redovisning av undervisningens kontext och det gör att det är svårt 
att se i vilket sammanhang läraren undervisat om Förintelsen. 

Vad i undervisningen stimulerar elevers historiemedvetande? Att låta 
eleverna diskutera kontrafaktiskt skapar intresse och engagemang samtidigt 
som Förintelsens mörka historia tillåter elever att formulera alternativ. 
Wibaeus visar också att litterära texter är viktiga för undervisning om det 
ofattbara, men hon ser också att elever använder sin samtid som referensram 
då de ska tolka Förintelsen. Med facit i hand framstår dåtidens människor 
som dumma och i avsaknad av handlingskraft. I elevintervjuerna 
framskymtar elever som anser att Förintelsen är tjatig, men också elever som 
vill få mer kunskap och som upplever att alla frågor inte är besvarade då 
undervisningen är slut47.  

Kenneth Nordgrens doktorsavhandling från 2006 bär namnet Vems är 
historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige. Studiens syfte är att undersöka historiens roll i ett mångkulturellt 
samhälle, och i detta arbete anlägger Nordgren ett historiedidaktiskt 
perspektiv. Den övergripande frågan belyses genom tre olika empiriska 
undersökningar och i en första del studeras hur två tidningar, Hujådå och 
Bahro Suryoyo, beskriver den assyriska och syrianska diasporan och vilka 
historiska skildringar av händelsen som framträder. I avhandlingens andra 
empiriska del intervjuar Nordgren nio assyriska/ syrianska ungdomar för att 
söka dessa ungas historiemedvetande med speciell inriktning på identitet. 
Intervjuerna ägde rum en månad efter terrorattentatet i New York 11/9 
2001, och samtalets huvudfråga var varför ungdomarna tror att attentatet 
genomfördes. I den tredje delen studeras hur historieämnet på gymnasiet 
speglar det mångkulturella samhället. I denna del undersöks läro- och 
kursplaner och läroböcker och här finns ett fokus på hur migration skildras. 
I sin avhandling visar Kenneth Nordgren att undervisning och läroböcker 
måste utvecklas för att kunna förklara händelser och skapa en förståelse för 
en global värld. Idag menar Nordgren att historieämnet inte bara brister i att 
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belysa händelser utanför Europa, utan också betraktar historieämnet som 
dåtid och inte knyter historiska händelser till vår samtid i tillräcklig grad.48 

Också estnisk gymnasieundervisning fokuserar på historia som dåtid 
och brister i att relatera till elevers aktuella livssituation. Detta visar Igor 
Potapenko i sin avhandling, Historiemedvetande och identitet. Om historiens 
närvaro i några estniska ungdomars liv. Potapenkos syfte är att studera 
sambandet mellan historiemedvetande och identitet och undersöknings-
gruppen är estnisktalande och rysktalande gymnasieungdomar i Tallinn. 
Speciellt fokus i avhandlingen läggs vid förhållandet mellan den ”lilla” och 
den ”stora” historien. (Den lilla historien definieras i undersökningen som 
den historia som förmedlas och brukas i släkten.) Potapenko kan konstatera 
att ungdomarna ser ”en mental” gräns mellan Estland och Ryssland, där 
föreställningen om Estlands plats i Europa är tydlig hos de estniska 
ungdomarna, medan de ryskspråkiga ungdomarna ser sig som individer i 
Europa. De estnisktalande eleverna betonar tydligare släktens historia, 
medan de rysktalande släktberättelserna högst omfattar två generationer. 
Sovjetunionens sammanbrott och förändringar i Baltikum återspeglas i 
Potapenkos resultat, men den estniska historieundervisningen lyckas inte 
fånga potentialen i relationen mellan den ”lilla” och den ”stora” historien.49 

Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier är en 
licentiatuppsats av Thomas Nygren från 2009. Som titeln anger intervjuar 
Nygren sju rutinerade historielärare om deras egen skoltid, lärarutbildning, 
yrkeskarriär och framför allt de strategier de haft under sin långa 
lärargärning. Thomas Nygren kan se fyra specifika undervisningsstrategier i 
ämnet; flerperspektivism, narrativ historia, samhällsvetenskaplig historia och 
eklektisk historia. Man kan sammanfatta det så att här gäller lärarens röst.50 
Nygrens fyra undervisningsstrategier visar de här lärarnas metoder för att i 
undervisningen utveckla och stimulera eleverna. 
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Också Mikael Bergs historiedidaktiska licentiatuppsats, Historielärares 
historier – Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, har 
som syfte att studera de val som läraren gör inför sin undervisning. Bergs 
forskningsuppgift är tvådelad; dels undersöks lärarnas ämnesbiografi och dels 
lärarens ämnesförståelse.51 Nygrens och Bergs studier sätter lärarens 
förståelse för ämnet i centrum och hur detta påverkar undervisningen 
lämnas obesvarat. Självklart drivs dessa intervjuade lärare av intresse för 
ungdomar och historia, men konkreta exempel saknas och denna har heller 
inte varit dessa båda studiers syfte. 

I en artikel diskuterar Arja Pilli (Virta) hur historieundervisning kan 
skapa ett historiemedvetande. Inledningsvis trycker hon på att 
undervisningen ska ägna sig åt djupinlärning, som ska vara förankrad i 
ungdomens livsvärld. Skolan ska hjälpa till att skapa förståelse för dagens 
värld och underlätta tolkning av vår samtid. Historieämnet ska engagera och 
ytlig och neutral historieundervisning ska undvikas och Arja Pilli förordar en 
emancipatorisk historieundervisning, som har elevers livsvärld som sin 
utgångspunkt.52 Pillis tankar och synpunkter är viktiga för min 
undersökning och summerar i viss mån den lärdom jag kan dra av denna 
översikt. 

Flera studier visar att en kontextbunden undervisning skapar 
förutsättningar för att utveckla ett historiemedvetande och understryker 
vikten av att knyta historieundervisningen till elevers livsvärld samt till 
samtiden. Det är för mig väsentliga slutsatser. Jag söker skapa förutsättningar 
för elevers historiska tänkande genom studier sett i ett tidsperspektiv. 
Studierna bygger på lokalt källmaterial. 
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Norrköping i kontext 
I detta medicinhistoriska projekt är platsen, staden Norrköping, av betydelse 
och därför väljer jag att kort presentera staden. 

En rad berömda fornminnen vittnar om att Norrköpingsbygden varit 
bebodd från stenåldern. Söderköping var länge centrum i östra 
Östergötland, men Norrköping blev under medeltidens senare del den större 
staden. År 1384 beviljades den stadsrättigheter. De viktiga näringsgrenarna 
var fiske och senare kvarnar. De östgötska klostren drog stor nytta av 
Norrköping och Askeby kloster hade patronatsrätt ända till 1529. De stora 
förändringarna kom på 1600-talet med Louis De Geers stora investeringar i 
staden. Redan 1618 skrevs vapenkontrakt med Gustav II Adolf, och 1627 
lämnade De Geer Amsterdam för att bosätta sig i staden. De goda 
förutsättningarna med den högklassiga järnmalmen från Östergötlands 
bergslag och ypperliga möjligheter för energiutvinning som Motala ströms 
forsar gav ledde till att Norrköping blev Sveriges första industristad.53 

De Geer kom i flera avseenden att dominera hela Norrköping under 
stormaktstiden. Efter hand kom emellertid textilproduktionen att få ökad, ja 
efter en tid helt dominerande betydelse. Redan 1810 svarade 15 
Norrköpingsföretag för hälften av Sveriges textilproduktion. Och 
utvecklingen fortsatte i rasande tempo, 1850 fanns omkring 170 företag 
med 4 770 anställda, och Norrköping stod nu för omkring 30 procent av 
hela svenska industrins tillverkningsvärde.54 

Sociala konsekvenser för Norrköpingsarbetaren 
Under 1800-talets senare hälft fick bomullsindustrin allt större betydelse och 
bomullens inträde i produktionen ledde till stora strukturella förändringar 
inom tillverkningen. I ylleväverierna, som ofta kunde vara ganska små, 
arbetade i första hand män, men med bomullen blev textilarbetet främst en 
kvinnosyssla i större fabriker – med lägre löner bör tilläggas. Vid 1800-talets 
senare del hade tre bomullsfabriker 1 187 anställda och av dessa var 748 
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kvinnor medan 284 var minderåriga.55 Textilindustrin kom att påverka den 
demografiska utvecklingen i Norrköping och staden hade ett 
kvinnoöverskott, så mycket som 63 procent av kvinnorna var ogifta, och de 
hade en mycket låg levnadsstandard. 

Arbetarna behövde nu inte någon utbildning utan hade att direkt 
utföra och i nästan oändlighet återupprepa ett enkelt arbetsmoment.56  
Arbetsförhållandena i industrin kom att uppmärksammas av tidningen 
Östgötens redaktör Isidor Kjellberg som redan 1873 gjorde några reportage 
från textilfabriker i Norrköping. Kjellberg, som åren 1870-1872 varit bland 
annat Göteborgspostens Amerikakorrespondent, hade egna erfarenheter av 
amerikansk industri. Hans artiklar blev inledningen på diskussionen om 
industriarbetets villkor och blev av stor betydelse för fortsatt diskussion.   

[…] Nämnda etablissement sysselsätter vid pass 350 arbetare, av vilka 
300 äro kvinnor, och arbetstiden är beräknad till 12 timmar dagligen, 
från kl. 6 på morgonen till kl. 7 på kvällen med en timmes rast. […] 
Man erfar en viss känsla av glädje, då man ser så många armar sysselsatta 
på en enda plats, då man besinnar att få tillfällen här beretts så många 
människor att förvärva dagligt bröd, om än för mången knappt. 
Nödgades vi icke göra detta tillägg, vore glädjen oblandad. 
 
Det som gör ett mäktigt intryck på den hit inträdande är de arbetande 
maskinernas dövande buller, den livliga rörelse som överallt uppenbarar 
sig inom bestämda, väl avpassade gränser. Man frestas att tro det en 
osynlig ande besjälar det hela, och så är det väl även i en viss mening. Alla 
dessa maskiner, övervakade av en, i förhållande till arbete, de uträtta, så 
ringa personal, äro döda, medvetslösa arbetare, men det råder liv i denna 
medvetslöshet – det är en levande dö [...]57 

Isidor Kjellberg kunde hösten 1873 besöka några fabriker, men förvägrades 
vartefter fortsatt tillträde.58 Arbetarfrågan blev en politisk fråga. Långt senare 
på 1890-talet började yrkesinspektörer, sundhetsinspektörer och senare 
provinsialläkare att påtala de brister som fanns i fabrikerna. Kritiken kom att 

                                                        
55 Monika Edgren, Tradition och förändring. Könsrelationer, omsorgsarbete och 
försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet, Lund 1994, s. 128. 
56 Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i 
fabriksstaden Norrköping 1872-1914, Stockholm 2002, s. 11. 
57 Otto von Frisen, Christer Hellmark & Jan Stolpe, Tio reportage som förändrade 
världen. Från Strindberg till Hemingway, Kristianstad 1995, s. 50-51. 
58 Björn Horgby, Surbullestan, Malmö 1989, s. 247-248. 
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handla om damm, smuts och bristande ventilation i lokalerna, som inte 
städades utan rengöring var obetalt arbete för de anställda. Dammet gav 
textilarbetarna problem med luftrören och många drabbades av 
lungsjukdomar. Arbetsmiljön var besvärlig och förutom buller så fanns stora 
risker att skadas av maskiner. Skyttlar, drivremmar och valsar skadade och 
dödade de anställda och skyddsanordningar i industrin var högst bristfälliga.  

Stadsläkaren Hellström påpekade 1896 att de långa arbetstiderna 
försämrade arbetarnas hälsa bland annat beroende på att på 1910-talet var 
den vanliga arbetstiden i textilindustrin 62-65 timmar per vecka.59 

Industrialismens sociala konsekvenser behandlades också i pressen. I 
och med att staden redan på 1870-talet etablerat sig som en stor 
industristad, med en befolkning som lämnat landsbygden, ställdes staden 
inför sanitära problem och de mycket osunda bostäderna i staden orsakade 
sjuklighet.60 Trångboddhet och usla bostäder var ett problem för staden 
eftersom textilfabrikerna generellt inte tog ansvar för sina anställdas boende. 
Undantag fanns, Swartz snusfabrik kunde erbjuda de anställda bostäder som 
ansågs särskilt fina och Drags textilfabrik byggde arbetarbostäder till sina 
anställda där varje familj hade eget trädgårdsland. De flesta anställda i 
industrin bodde dock mycket trångbott och bostadsinspektioner som 
genomfördes i staden strax före första världskriget visar att den typiska 
arbetarbostaden bestod av ett rum och kök. Inte nog med att bostäderna var 
små, de hygieniska förhållandena var mycket dåliga med lägenheter med 
bristande ventilation, ohyra och illaluktande avträden. Underhållet av 
bostäder var eftersatt, men strax innan första världskriget fick många 
lägenheter vattenledning.61 

Bristen på lägenheter var stor och anställda i industrin fick bosätta sig 
utanför stadsgränsen där hyrorna var lägre. Slumbebyggelse växte fram och 
dokumenterade var förhållandena i den Norra förstaden i Östra Eneby 
socken. ”[...] Där bosatte sig många människor som arbetade i Norrköpings 
fabriker. Utanför stadsgränsen behövde man inte följa de byggnormer som 
gällde i Norrköping och följaktligen byggdes bostäder av mycket låg kvalitet, 
ofta av gammalt och undermåligt material. Norra förstaden, även 
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”Trasstaden” kallad, var ett socialt problem […]62 Bland annat hämtade de 
boende dricksvatten nedströms där staden och industrierna släppt ut sitt 
avfall. Under kriget, 1916, blev Östra Eneby emellertid en del av staden. 

Industrialiseringens konsekvenser för hälsoförhållandena 
 

 

Bild 2. Demonstration för brödet. Borgmästaren talar till folket från 
rådhustrappan. Fotograf Gustaf Lidberg, 5 maj 1917. (Strax innan 
demonstrationen urartade i upplopp.) 

På 1910-talet ställdes stora krav på fattigvården. År 1914 hade 10,8 procent 
av stadens befolkning fattigunderstöd – majoriteten av dessa, 70 procent, var 
kvinnor.63 Försörjningsläget blev åren därefter allt mer bekymmersamt och 

                                                        
62 Monika Edgren 1994, s. 222-223. 
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kom att leda till stora hungerdemonstrationer den 5 maj 1917 som urartade 
i upplopp där bagerier, slakterier och mjölkaffärer plundrades.64 

Maj-Gull Axelsson berättar i sin roman Aprilhäxan om situationen i 
Norrköping under första världskrigets sista år. Ellen, fyra år, bodde med sin 
mamma i ett järnspisrum. 

Och sedan när hösten mognar till vinter och det verkligen blir värre 
gråter flickan inte mer, hon tystnar när hungern äter sig in i hennes 
kropp. Den knådar barnets mjuka skelett och formar om det, hennes ben 
kroknar och hon blir lätt hjulbent, rosenkransar slår ut i hennes revben, 
just där benet övergår till brosk, och hennes bäcken stöps i hemlighet om 
till en ny annorlunda form.  
 
Om morgnarna när modern har gått till fabriken och lämnat henne 
ensam med en eld i spisen, kryper hon upp i utdragssoffan och blir 
liggande där. Hon leker inte, hon minns inte längre havregrynsgrötens 
och mjölkens tid då hon kunde leka. 65 

De usla arbets-och boendeförhållanden som Norrköpings befolkning levde 
under ledde inte oväntat till att många drabbades av ohälsa. Tuberkulos var 
den vanligaste sjukdomen. På 1890-talet beräknades 52 procent av 
befolkningen lida av sjukdomar i andningsorganen. Under 1800-talets sista 
decennium sjönk antalet avlidna i tuberkulos, för att öka igen under början 
av första världskriget. Britt-Inger Puranen visar i sin avhandling att psykisk 
press, brist på matvaror och bostäder och beredskap ökade antalet avlidna i 
tuberkulos och så var också fallet i icke krigförande länder.  Puranen skriver: 
”[…] tuberkulosen är som indikator på försvårade levnadsförhållanden och 
då i första hand för störningar i livsmedelstillgången”.66  

I Norrköping drabbades fler kvinnor än män av tuberkulos och det 
förklaras med stadens markanta kvinnoöverskott. 1916, det år eleverna 
undersöker, avled 94 personer av lungtuberkulos och 50 av de avlidna var 
kvinnor. Med hjälp av hälsovårdsnämndens årsberättelse 1916 går det att 
utläsa, att av insjuknade under 1916 som fått diagnosen tuberkulos, var 
vävnads- och beklädnadsarbetare den markant största gruppen. Vidare visar 

                                                        
64 Björn, Horgby, Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-
1940, Stockholm 1993, s. 333-358. 
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statistiken att de tuberkulossjuka var trångbodda och av 90 undersökta 
bostäder bestod så många som 83 av ett kök, ett rum eller ett rum och kök. 
Det var inte ovanligt att den sjuke bodde med fyra till nio andra personer i 
lägenheten.67 I takt med urbaniseringen blev tuberkulos en vanlig sjukdom 
och Norrköping hörde till de städer som var hårdast drabbade i Sverige. 

 

Bild 3. Trozellisjukhuset, mot söder med sina liggbalkonger. Fotograf, 
Wilhelm Wiberg 1915. 

Björn Horgby skriver att Norrköpings styrande inte gjorde tillräckligt 
för att hindra att tuberkulosen spreds. Under 1800-talets slut ingrep 
Medicinalstyrelsens sundhetsinspektör för att kontrollera hälsovårds-
nämndens arbete i staden. År 1906 upprättades ett dagsanatorium och 1911 

                                                        
67 Hälsovårdsnämndens årsberättelse 1916, tabell: 19, 20, 39. Norrköpings 
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”Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och 
bostadskvarter i Malmö 1860-1920”, Elbogen 1990, s.164. 
 



41 

beslöt stadsfullmäktige att bygga ett tuberkulossjukhus vid Strömbacken. 
200 000 kronor togs ur Lars Magnus Trozellis fond, och det nya sjukhuset 
för tuberkulossjuka som stod klart i oktober 1915 fick namnet 
Trozellisjukhuset.68 

Den 16 juli 1918 drabbades staden av sitt första fall av spanska sjukan 
och i oktober – november nådde influensan sin kulmen. Under denna 
period blev sjukdomen aggressivare och i oktober/november var det mycket 
vanligt att influensan ledde till svår lunginflammation. Enligt statistiken 
drabbades 9 647 personer mellan den 15 juli – 31 december 1918 och 
denna siffra ska motsvarade 17,5 procent av Norrköpings befolkning. 
Norrköping hade 58 154 invånare 1918.69 Förste stadsläkare Wilhelm 
Söderbaum skrev att antalet insjuknade sannolikt var högre då, att alla 
insjuknade inte registrerades och att perioden oktober/november varit så 
ansträngande att uppgifterna inte kan ses som tillförlitliga.70 Det är alltså 
troligt att antalet insjuknade var högre då epidemistadgan inte krävde 
rapportering av insjuknade i spanska sjukan.71 Förste stadsläkarens 
rapportering är mycket gedigen och i hälsovårdsnämndens årsberättelse får 
läsaren en god bild av situationen i Norrköping. 

Sammantaget avled 255 invånare i staden, samt 66 boende i 
Norrköping men skrivna på annan ort. Långt ifrån alla fick möjlighet till 
sjukvård och stadsläkaren beklagade brist på vårdplatser och risken att flytta 
svårt sjuka gjorde att många vårdades i hemmen. 62 procent av de avlidna 
var mellan 20 och 40 år gamla. Norrköpings Tidningar beskrev säkerligen 
med rätta perioden september – november som en kaotisk tid och att 
stadsläkare Söderbaum tvingades prioritera bland de sjuka.  

Totalt avled 37 000 svenskar av spanska sjukan. Internationell 
forskning visar att dödligheten var högre där bostadsförhållandena var 

                                                        
68 Björn Horgby 1989, s. 223-225, 283. Björn Horgby, ”Dåliga bostäder och 
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   69 Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1920. 
70 Wilhelm Söderbaum, Influenzaepidemin i Norrköping 1918. Beskrivning på 
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besvärliga.72 Grannstaden Linköping, som endast hade 26 000 invånare, 
hade lägre dödlighet.73 

Sammanfattning 
Inför uppsatsens empiriska del vill jag sammanfatta studiens förutsättningar. 
Mig veterligen finns ingen tidigare undersökning som försökt 
operationalisera begreppet historiskt tänkande i en elevstudie på gymnasiet. 
Här har undervisningen planerats för att hjälpa elever att tänka historiskt 
och det här fallet innebär det att utifrån skolans villkor i det kursutformade 
gymnasiet möjliggöra ett samarbete med berörda svensklärare. 
Metoddiskussionen har därför inriktats på två didaktiska teman som är 
viktiga för min undersökning, skolforskning och essäskrivande. Konkretion i 
studieobjektet är viktigt och därför har ett urval av lämpligt källmaterial 
”plockats fram” för att matcha eleverna, och i min lärarroll har jag medvetet 
sökt väcka engagemang för situationen i staden för hundra år sedan. Platsen, 
Norrköping, var redan under 1800-talets senare del en stor industristad och 
detta fick återverkningar på befolkningens hälsa. Man kan definitivt inte 
bortse ifrån att didaktisk forskning med det här upplägget, med nära 
kontakt mellan lärare och elever, förutsätter en attityd där läraren är 
välbekant med ämnet, ser förtjänster att samarbeta över ämnesgränser och är 
målmedveten i sina olika val. I den här inledande delen av uppsatsen har jag 
också positionerat mig och tydliggjort hur min forskningsuppgift särskiljer 
sig från andra historiedidaktiska undersökningar, nämligen att jag 
konstruerar ett undervisningsområde, genomför undervisningen och sedan 
skriver eleverna en historisk essä i kursen Svenska B. I min studie är det 
sedan dags att ta itu med licentiatuppsatsens huvuduppgift, att enligt två 
olika metoder söka identifiera elevernas historiska tänkande. 
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UNDERSÖKNING AV 
ELEVERS HISTORISKA 
TÄNKANDE 

Elevernas essäer är ju mitt huvudsakliga material och min forskningsmetod 
har som nämnts utformats i en pilotstudie som genomfördes hösten 2009.74 
Jag sökte identifiera och kategorisera olika påståenden och kommentarer i 
texterna, vilket visar att historiskt tänkande kan innehålla vitt skilda 
reflektioner. Målet med undersökningen är inte att skapa en stor teori, utan 
snarare visa på hur teorier och idéer blir synliga i en undersökning av ett så 
avgränsat studieobjekt, som elevers historiska tänkande i samband med att 
de studerar hälsosituationen i Norrköping på 1910-talet. Jag har således inte 
för avsikt att presentera någon fastlagd modell för undervisning, utan snarare 
visa på möjliga vägar och olika metoder att utveckla historiskt tänkande. Det 
är ju komplicerande att varje undersökning av denna didaktiska art måste 
anpassas till den konkreta situationen, och det kan begränsa möjligheten att 
generalisera. 

”Essäbygge” 
Inledningsvis väljer jag att presentera en elevessä i sin helhet för att visa på 
essäns användbarhet som texttyp. Sussie var en mycket engagerad elev inom 
vårt projekt, och hennes essä är intressant då den har en tydlig struktur och 
dispositionen visar hur hon konstruerar sin kunskap.75 Den är genomtänkt, 
och växlar konsekvent mellan olika tidsperspektiv. Sussie rör sig i 
perspektivet då och nu och i olika rumsliga nivåer. Hon har förmåga att ge 

                                                        
74 Mitt material består som tidigare nämnts av 57 historiska essäer, men vid några 
tillfällen i uppsatsen hänvisar jag också till de utvärderingar som klassen gjorde 
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75 Denna essä har den tydligaste strukturen av alla de femtiosju texterna. 
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konkreta exempel utifrån sjukjournalerna, och med det visar hon historisk 
empati. Sussie sätter in spanska sjukan i en kontext och väljer att skriva sin 
text med en personlig ton. Jag väljer att kommentera strukturen i Sussies 
text, samt de ord som är betydelsebärande för essän. Varje ruta i texten 
nedan representerar ett stycke. 

Sussies text, Spanska sjukan – dåtidens pandemi76 

Häromdagen i skolan, i receptionen vid ingången, kunde 
jag inte låta bli att lägga märke till lappen som hänger 
där. Den har hängt där nu ett tag och jag vet faktiskt inte 
alls hur många av oss elever som riktigt följer det som 
står på lappen. De råd om hur vår hygien ska skötas bäst, 
för att inte riskeras att själv bli smittad av den aktuella 
pandemin, Svininfluensan. Man ska se till att inte hosta 
rakt ut, nysa i armvecket och inte i handen, tvätta 
händerna så fort du hälsat på en annan människa och 
innan du äter. 

En aktuell situation 
beskrivs i 
vardagsmiljön. 

” lappen” centralt 
ord. 

Nu. 

 

Svininfluensa kan vara en möjlig orsak till alla dessa 
mänskliga influensa- epidemier, som har tendens att visa 
sig vart annat eller vart tredje årtionde. Den näst senaste 
pandemin var Hongkong influensan och tidigare där 
inpå fågelinfluensan, som svininfluensan lätt kan 
förväxlas med. 

Fakta, information då 
– nu. 

Pandemi centralt 
ord. 

Då och nu. 

Trots att det sägs att svininfluensan kommer att sprida 
en stor pandemi över världen, så är det omöjligt att 
jämföra smittan och dödstalet med pandemin som rådde 
i början av 1900-talet, Spanska sjukan. Det var en 
influensa som satte sina spår i Norrköpings sjukjournal 
1918. Jag har själv besökt stadsarkivet här i Norrköping 
och fick med egna händer bläddra igenom denna tjocka, 
och något dammiga, sjukjournal från dessa hemska år. 
Och jag kunde faktiskt inte undgå att ställa mig frågan: 
”Var tusan fanns den förbaskade lappen om råd för att 
inte bli smittad då?” 

Kort presentation av 
spanska sjukan. 
Arkivbesök. 

Centrala ord är 
spanska s jukan och 
s jukjournalen 
1918 

Nu och då. 

” lappen” upprepas 
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Att sitta där och bläddra i den gamla boken och försöka 
sig läsa igenom namnen, som var skrivet med en konstig 
skrivstil av bläck, gav mig en rysning längs ryggraden. 
Det kunde stå: Siv Karlsson, vilken gata hon bodde på, 
hur gammal hon var och i de flesta av fallen fanns där ett 
kors vid sidan av, som betecknade att de hade dött. De 
flesta som var drabbade var mellan 16-35 år gamla, i den 
ålder då man är som mest frisk. Det är något som skiljer 
sig starkt från andra pandemier eftersom i dessa fall 
brukar de med sämre immunförsvar, eller sämre 
fungerande organ, smittas. Det vill säga de yngre och de 
äldsta. Men så var det inte i det här fallet. Nej, för det 
var de som vistades i små miljöer med mycket folk, de 
som var ute i det hårda arbetslivet helt enkelt. 

Beskriver hur det 
upplevdes att läsa i 
journalen. 

Ålder är ett centralt 
begrepp och 
diskussion kring den 
åldersgrupp som 
drabbades. 

Då. 

 

Det som skrämmer mig mycket är att de flesta avled i 
hemmet. Det fanns varken pengar eller läkare till att 
varje människa som blivit smittad kunde få vård. Och 
eftersom det var en väldigt ”kort” sjukdom så dog de 
flesta som insjuknat i hemmet. När man står där och 
läser den omtalade lappen, så kan man med gott samvete 
förstå hur viktigt det som står på lappen egentligen är. 
Hur mycket vi faktiskt bör ta dessa varningar på allvar 
och inse att det inte alls är någon lek. 

Beskriver ett kort 
sjukdomsförlopp, 
vården. 

Centrala ord är kort 
s jukdom. 

”lappen” upprepas. 

Då och nu. 

 

En annan skrämmande tanke som slog mig riktigt 
hårt, är att jag står på just den platsen där många 
människor avled på den tiden. Att där min skola 
just står idag, stod tidigare självaste 
epidemisjukhuset i Norrköping. Där jag står idag 
och läser en lapp och råd om hur jag ska hålla mig 
borta från nutidens virus avled det, för snart hundra 
år sedan, människor som var smittade av en 
epidemi som inte alls är långt ifrån att kunna 
jämföras med dagens virus. 

 

Historien är nära 

Centrala ord platsen. 

” lappen” upprepas. 

Då och nu. 
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I samband med Spanska sjukans höga framfart, 
pågick även första världskriget, vilket jag tror har en 
stark påverkan på den höga spridningen av 
sjukdomen. Man hämtade många soldater från 
olika delar runt om i världen, för att få en 
förstärkning i kriget, vilket kan ha varit en 
avgörande faktor till det hela. Det var självklart inte 
bara soldaterna som flyttades, utan man flydde 
kriget förflyttades från olika besittningar för att söka 
skydd, vilket gjorde att man även då drog med sig 
pandemin runt om i världen. 

Beskriver kriget och 
sätter kriget i samband 
med epidemin. 

Centralt begrepp är 
första världskriget. 

Då. 
 

Utvecklingen av läkemedel har aldrig varit högre 
det senaste århundradet. Vi har nu ett fungerande 
vaccin mot svininfluensan på ingång här i Sverige 
och vi hoppas starkt på att den kommande tiden 
inte alls kommer bli lika hård. Hade vi haft ett 
fungerande vaccin förr i tiden så hade dödsantalet 
säkert inte varit lika hög. Hade vi haft förvarningar 
för hur vi ska se upp för smittan, så hade vi kunnat 
hålla oss borta från den förskräckliga pandemin år 
1918. Det är alltid lika lätt att vara efterklok och nu 
innan jag går vidare till matsalen, tar jag en sväng 
förbi toaletten för att tvätta mina händer. 

Förändring och 
vaccinets utveckling. 

Centrala begrepp 
vaccin. 

Då, nu och framtid. 

” lappen” 
återkommer, tvätta 
händer. 

 
 

 

 

Essän visar hur Sussie ”bygger” sitt historiska tänkande och sin 
kunskap, och genom att studera textens struktur kan vi följa hur hon går 
tillväga. Dispositionen är central, Sussie upprepar de olika tidsperspektiven 
och utifrån den röda informationsfolder som berättar hur man bäst ska 
skydda sig vid ett eventuellt utbrott av svininfluensan. Det röda 
informationsbladet blir den artefakt som vi påminns om genom hela texten. 
Essän visar på så sätt historiens aktualitet och närhet. Nämnas bör att 
debatten om svininfluensan blev aktuell när eleverna genomförde projektet, 
och det har säkerligen påverkat engagemanget. Det är alltid viktigt att 
studera en essä i sin helhet och i denna text syns tanken och syftet med 
texten tydligt. 
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Vilken roll spelar svenskläraren i undersökningen? Bakom Sussies essä 
kan man se en målmedveten och engagerad svensklärares arbete. Den här 
eleven har varit uppmärksam och förstått att tanke och struktur är grunden 
för en fungerande essä och samtidigt insett att en detalj (det röda 
informationsbladet) kan följa som en återkommande påminnelse och en röd 
tråd genom texten. Svensklärarna är lite av nyckelpersoner i min 
undersökning och i viss mån kan resultatet ha påverkats av att eleverna har 
skrivit sin essä inom ramen för Svenska B.77 Dessutom illustreras vikten av 
samarbete över ämnesgränser på gymnasiet. 

 

 

Historiskt tänkande i 
kategorier 

Niklas Ammerts avhandling om historiemedvetandets spegling i svenska 
historieläroböcker från 1900-talet är betydelsefull. Undersökningen bör ses 
som ett pionjärarbete, eftersom den har en renodlad historiedidaktisk 
inriktning som prövar olika sätt att operationalisera begreppet 
historiemedvetande. Den grundläggande skillnaden är emellertid att 
Ammert studerar läroböcker som är skrivna av professionella historiker, 
medan mina elevessäer på 1-2 sidor har författats av artonåriga gymnasister. 
Peter Seixas kategorier för historiskt tänkande är också av betydelse i denna 
del av undersökningen (s. 25), och flera mindre studier har prövat detta 
teoretiska ramverk. Jag bör givetvis forma mina analyskategorier utifrån det 
faktum att jag behandlar femtiosju kortare texter, skrivna av ungdomar i en 
skolsituation. 

                                                        
77 Svensklärarna menar att rutin, erfarenhet och tydliga exempel vid genomgången 
av essäskrivande är den påverkan de har på resultatet. Svensklärarna har gjort 
samma presentation och visat samma exempel vid sina genomgångar. 
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I ett första steg studerar jag i vilken grad eleverna sätter in sin essä i en 
kontext. Seixas skriver om Historical Significance och menar här det 
historiska stoff som är relevant och har betydelse för kontexten, för det 
centrala för att skapa tankereda och sammanhang är just kontexten. Till 
exempel bör de elever som arbetat med tuberkulosens härjningar kunna se 
samband med bostads- och arbetsmiljön i Norrköping.78 

Med tanke på arbetets uppläggning vill jag undersöka hur elever 
funderar i perspektivet då - nu - framtiden.  ”Historiskt tänkande handlar 
om olika tidsperspektiv”, skriver Niklas Ammert.79 Jag söker också se 
texterna i tre tidsdimensioner. En historisk händelse bör inte ses som en 
isolerad företeelse. Ammert använder begreppet tidsabstraktion för att visa 
hur historien knyts till nuet och framtiden och jag vill studera hur eleven 
lyckas resonera tempusöverskridande.80 Stèphane Lévesque använder Seixas 
kategorier och menar att tidsperspektivet är kärnan i historieämnet och är 
viktigt för att förstå orsakssammanhang.81 

Mitt projekt har en tydlig lokalhistorisk utgångspunkt, jag vill studera 
hur ungdomar reflekterar över olika rumsliga perspektiv.82  Den lokala 
utgångspunkten ställs mot såväl ett nationellt som globalt perspektiv. Här 
kan det vara intressant att se deras geografiska rum och deras eventuella 
jämförelser lokalt – globalt. Denna kategori står i direkt relation till 
projektets material och utgångspunkt och har ingen motsvarighet hos 
Ammert eller Seixas. 

Hur använder eleven sin kunskap för att värdera? Den här punkten är 
nära knuten till kontexten, men är intressant för att se i vilken grad elever 

                                                        
78 I projektets introduktion har kontexten betonats, det vill säga kriget, 
försörjningsläget, industristaden, brist på demokrati och hälsosituationen. Sätter 
eleverna in sin pandemi i ett sammanhang visar det förståelse för tiden och på 
analys av källmaterialet. 
79 Niklas Ammert 2008, s. 55-56. 
80 Niklas Ammert 2008, s. 72. 
81 Stéphane Lévesque, 2008, s. 78. 
82 I elevprojektet anmodas eleverna att jämföra pandemiernas påverkan lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. Hans Try talar om generaliserande lokalhistoria 
där jämförelse är ett nyckelbegrepp. Rolf Danielsson, Tore Pryser, Hans Try & 
Hans Landberg, Historia i belysning. Sex perspektiv på svensk historisk forskning, 
UHÄ rapport 1988:17, s. 24-25. 
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använder sin kunskap för att dra slutsatser och se konsekvenser av moralisk 
och existentiell art. Delar eleven ut pekpinnar och anklagas någon för 
situationen i staden? Ammert talar om subjekts- och objektsabstraktion och 
ser därmed en möjlighet att betrakta en händelse ur både dåtida och nutida 
perspektiv. Att värdera är en av Seixas centrala kategorier. 

I samband med att de historiska essäerna sorterades blev det tydligt att 
flera ungdomar blev engagerade i arbetet, deras kommentarer kan inte bara 
klassificeras som medkänsla och empati, utan inlevelsen tar överhand i vissa 
essäer. Ämnet har den karaktären att det är svårt att vara likgiltig. En 
personlig reflektion över de egna villkoren är en kategori som skiljer sig från 
andra studier. Elever identifierar sig med personer i det förflutna och 
reflekterar över kontraster mot och likheter med dagens förhållanden. 
Kommentarer i denna kategori kan också klassas som historiskt tänkande, 
och denna kategori handlar om hur ungdomar med kunskap om förfluten 
tid reflekterar över samtiden. 

Essän är en relativt fri texttyp och jag vill undersöka huruvida någon 
elev väljer att använda sig av en aktör som länkar ihop händelser, det vill 
säga om eleven väljer att skapa en berättelse för att ge texten sammanhang. 
Inom historiedidaktisk forskning finns ett stort intresse för berättelsen och 
dess möjligheter att skapa sammanhang, mening och utveckla ett 
historiemedvetande.83 

Slutligen vill jag undersöka om ungdomarna hänvisar till, använder sig 
av källmaterialet för att betona historievetenskapens arbetssätt. Att arbeta 
med källmaterial har varit en central och viktig del i projektet och arbetet 
har nästan helt handlat om att använda källor av olika slag. Självklart är alla 
påverkade, men jag vill ändå se om eleverna explicit hänvisar till materialet. 

De kategorier jag använder som analysverktyg i min undersökning är 
således: 

• kontext 
• tidsabstraktion 
• rumsliga perspektiv 
• förmåga att värdera 
• personlig reflektion 

                                                        
83 Niklas Ammert 2008, s. 56-57. I denna del använder jag Jörn Rüsens olika 
berättelsetyper. Jörn Rüsen, Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter, 
Uddevalla 2004, s. 61-64. 
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• berättelsen 
• källmaterialets användning 

Kontexten 
Den historiska kontexten är nödvändig och självklar för att få sammanhang, 
ge möjlighet till tolkning av ett skeende och för att kunna arbeta med 
källmaterial. Inom den didaktiska litteraturen återkommer vikten av att 
betona kontexten för att begripliggöra historia.84 Undervisning ska inte 
handla om en händelse utan händelsen ska sättas i sitt sammanhang, och 
Lévesque menar att betydelsen av och relevansen att studera en historisk 
händelse beror på kontexten.85 I denna kategori tangerar en elevs historiska 
tänkande de kognitiva färdigheter eleven besitter. En analytisk färdighet hos 
individen kan visa att det finns förståelse för det unika i en historisk 
händelse, att se olikheter och kanske också likhet i historien, och att det 
finns en förståelse för förändring. Undervisningens viktigaste uppgift är att 
ge elever ett sammanhang, för utan sammanhang brister förståelse.86  

I samband med projektstarten fick eleverna en tidslinje, där händelser 
under första världskriget i allmänhet och händelser i Norrköping 1914-1919 
ritats in. Vid projektstart fick de en kort genomgång av tidsperioden, under 
projektets gång har jag uppmanat dem att ta till sig tidslinjen liksom den 
karta över Norrköping 1913, som de också fått sig tilldelade. 

Kategorin kontext måste preciseras i min undersökning, eftersom 
begreppet lätt glider över till andra kategorier, som tidsperspektiv och 
förmåga att värdera. Kontext blir lätt ett modebegrepp som används i olika 
sammanhang. I den här undersökningen vill jag begränsa mig till att studera 
elevers förmåga att sätta ohälsan i Norrköping i samband med oro och 
försörjningsproblem under första världskriget och den ohälsa som berodde 
på brister i arbets- och bostadsmiljön.  

Att sätta befolkningens ohälsa i relation till situationen i staden är 
självklart för de flesta elever. Inflyttning från landet till staden förvärrade 
situationen, och i Norrköping tvingades människor att leva i slum.87 

                                                        
84 Linda Levstik, & Keith Barton 2008, s. 110, 204. 
85 Stéphane Lévesque 2008, s. 49. 
86 Peter Gärdenfors 2010, s. 36-37. Stéphane Lévesque 2008, s. 60-61. 
87 Agnes, Fredrik, elevessäer 2010. 
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Speciellt de elever som studerat tuberkulos poängterar de undermåliga 
bostäderna och brister i arbetsmiljön i staden. Sanna skriver; 

Tuberkulos drabbade Norrköping väldigt hårt. Bland annat på grund av 
de dåliga bostadsförhållandena som rådde i staden[…] De höga hyrorna 
och bristen på mat betydde i sin tur att människor tvingades bo väldigt 
trångt och många människor svalt […] Som en följd av den trånga och 
dåliga arbetsmiljön försämrades luftkvaliteten och därför smittades 
många kvinnor på arbetsplatsen. 

Johan skriver: 

Det var svåra tider och kriget hade definitivt satt sina spår. Människors 
immunförsvar var inte var det var en gång och bristen på mat gjorde inte 
saken bättre. 

Matildas åsikter delas av flera:  

Norrköping var känd för att vara en industristad, och det var under 
början på 1900-talet som textil- och fabriksarbetena var som populärast. 
Dessvärre trängdes alla arbetande i små, smutsiga lokaler utan 
ventilationer. Detta, i kombination med trånga, kyliga och fuktiga 
boenden gjorde det lätt för infektionen att spridas. 

Också av Maja:  

Norrköping var en industristad med många fabriksarbetare, och där 
jobbade man under usla förhållanden. Alldeles för långa arbetsdagar i 
trånga och smutsiga lokaler som nästan aldrig städades. Dessa 
arbetsplatser var bakteriernas paradis och de kunde spridas fritt hur fort 
som helst.88 

Dessutom arbetade många i industrin för svältlöner och många hade svårt 
att försörja sig. Detta blev speciellt besvärligt då matpriser och hyror sköt i 
höjden under kriget. Detta var orsaken till brödupploppet den 5 maj 1917.89 

Men den utbredda fattigdomen i staden gjorde, enligt flera elever, 
människor mer mottagliga för influensan. Olle framhåller till exempel att 
den trångbodda arbetarbefolkningen i stadens centrala delar drabbades 
hårdast av spanska sjukan. 

Eleverna sätter också det katastrofala hälsoläget i samband med kriget 
och de försörjningsproblem som fanns i Norrköping. Sanna skriver: 

                                                        
88 Sanna, Matilda, Maja, elevessäer 2009. Johan, elevessä 2010. 
89 Markus, Fredrik, elevessäer 2010. 
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Enligt Britt-Inger Puranens doktorsavhandling (1984) bidrog även 
stressen på grund av oron över kriget till det höga antalet TBC-
drabbade[…] 
 
Din kropp fick inte det den behövde för att underhålla ditt 
immunförsvar. 

Och vad gäller spanska sjukan skriver Ellen: 

Under denna period pågick Första världskriget, ett fasansfullt krig där 
många människor var inblandade och förgörelsen var stor. Man hämtade 
in soldater ifrån olika delar av världen […] 

Agnes skriver: 

[…] den här influensan uppkom under första världskriget då soldaternas 
immunförsvar försämrades drastiskt under det tuffa kriget[…] Soldaterna 
låg i trånga, mörka skyttegravar där de kände hur fukten trängde igenom 
deras kläder och hur deras mage värkte av hunger efter flera dagars svält. 
De fick ingen näring eller energi när de var ute och krigade och det kan 
inte ha varit särskilt sunt för deras hälsa, inte konstigt att sjukdomen 
spred sig med en otrolig fart […] 

Och elever beklagar att det farliga viruset inte togs på allvar, men inflikar att 
man inte kunde inse vilket farligt virus det handlade om.90 

Explicit nämns inte att elever måste sätta sin studie i en kontext i 
amerikanska National Standards, men implicit förutsätts att eleven har 
denna kvalité då eleven till exempel ska göra jämförande historiska analyser. 
Seixas menar att utan en kontext finns ingen relevans att studera en historisk 
händelse. För att exempelvis kunna förstå historisk förändring och orientera 
sig moraliskt krävs givetvis att eleven kan placera en händelse i ett relevant 
historiskt sammanhang. Likväl när National Standards skriver om förmågor 
som historisk analys, historisk jämförelse, identifiera historiska problem, 
göra historiska undersökningar och analysera källor krävs samma kapacitet.91 

                                                        
90  Olle, Sanna, 2009, Hanna, 2010, Ellen 2009, Agnes, Sigrid, elevessäer 2010. 
En elev, Melker, skriver att det var ett smart drag att inte informera om epidemin, 
då detta kunde sänka stridsmoralen. 
91 National Standards for United States History. Exploring the American Experience, 
Los Angeles 1994 s. 17-33. Peter Seixas 2005, s. 141-159.                                                         
I kursplanen för historia finns motsvarande krav, undantag är att det för kursen 
Historia A inte ställs krav på att eleven ska göra en egen historisk undersökning. 
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Tidsabstraktion 
”Historiskt tänkande handlar om olika tidsperspektiv. Dessa sammanfaller i 
nuet eftersom det är där vi alltid befinner oss.”92 Niklas Ammert använder 
begreppet tidsabstraktion för att visa att historiskt tänkande inte bara 
handlar om tre olika tidsperspektiv, där historien betraktas som då, utan då 
och nu och framtiden kan vävas samman och händelser i förfluten tid knyts 
till nuet.93 Lévesque använder Seixas benämning Continuity and Change, 
och menar att just tidsperspektivet är av avgörande betydelse för att förstå 
historiska orsakssammanhang. Dessutom menar han att lärare måste ge 
uppgifter som hjälper elever att se förändringar och att vår samtid är en 
utgångspunkt för att stödja eleverna att tänka i ett tidsperspektiv.94 
Kategorin Progress and Decline kan också höra till detta resonemang, då det 
handlar om att se förändring och förbättring och för att lyckas med det är 
tidsperspektivet centralt.95 Eleverna har haft tillgång till artiklar från 
Läkartidningen när de studerar den aktuella situationen för tuberkulos och 
influensa, och jag har också rekommenderat WHO:s  och Gapminders sidor 
på Internet för att i projektets slutfas jämföra med vår tids hälsokatastrofer.  

Nanny Hartsmar har i sin avhandling studerat elevers förståelse för tid 
och menar också att de tre tidsperspektiven ska finnas för att det ska vara 
möjligt att identifiera ett historiemedvetande. Undersökningar visar som 
nämnts att historieundervisning idag i hög grad är synonymt med en 
undervisning där historien isoleras i dåtid.96 Kategorin tidsabstraktion 
innebär även att eleverna ska studera förändringar i historien, men också 
förklara förändringar. 

Många elever ser det självklara i att jämföra en historisk händelse över 
tiden. Elias skriver: 

                                                        
92 Niklas Ammert 2008 s. 55. 
93 Niklas Ammert 2008 s. 71. 
94 Stéphane Lévesque 2008, s. 78-80. 
95 Stéphane Lévesque 2008, s. 93, 109. Progress and Decline  (oppositional or 
successional) är i viss mån ett motsägelsefullt begrepp, då framsteg och förändring 
kan ha olika innebörd för olika grupper och i olika historiska sammanhang. 
96 Nanny Hartsmar 2001, s. 83. 



54 

Jag tycker det är intressant att knyta ihop då och nu, för på så sätt kan 
man se hur historian formar samhället vi lever i, och koppla ihop 
historiska händelser med dagens. 

Arvid har samma syn, men vidgar perspektivet då han blickar framåt: 

Eftersom historien formar nuet och framtiden, tror jag att det är av stor 
vikt att involvera båda delar i ett arbete som detta. 

För Britta är det naturligt att analysera i perspektivet då och nu: 

Att tänka i perspektivet då och nu har inte varit svårt för mig. Jag har sen 
tidigare vant mig vid att analysera ur denna synvinkel.97 

Av de här elevkommentarerna framgår att tidsperspektivet då och nu är 
naturligt och ganska självklart för ungdomarna i undersökningen, och de få 
elever som isolerar sin skildring till dåtid skriver sin essä som en faktatext. 

Många elever skildrar således Norrköpings hälsosituation för hundra år 
sedan i jämförelse med situationen idag. Peter skriver: 

Om vi svenskar åker tillbaka i tiden cirka 100 år skulle vi få en stor 
chock. Svenskarnas ohälsa och dåliga hygien var bland det sämsta man 
hade i Europa. 

Essäerna är huvudsakligen skrivna ur ett kronologiskt perspektiv. Molly är 
ett undantag då hon väljer att inleda sin essä med att beskriva den 
dagsaktuella rädslan för svininfluensan. Molly väljer sedan att beskriva läget i 
staden 1918 och visar respekt för de beslut som togs för att hindra 
smittspridning.98 Per däremot tar avstånd för hur människor reagerade 
1918: 

Man var antagligen så oerfaren inom ämnet att man inte fattade bättre av 
det som höll på att hända. När folk blev sjuka och till och med dog av 
det, fortsatte man ändå att leva det vanliga livet istället för att försöka 
skydda sig så gott som möjligt för att inte bli smittad. 

Per visar med dessa ord att han anser dåtidens människor vara oaktsamma 
och okunniga, och han betraktar historien med vår tids glasögon, och Emma 
menar att läkare, vad gäller hygien, borde ha tänkt som idag. (Det finns 
                                                        

97 Utvärdering, Elias, Arvid och Britta, oktober 2009. Eleverna som genomförde 
projektet 2009 skrev en utvärdering där de svarade på frågor om hur de upplevde 
att läsa sjukjournaler på arkivet, använda källmaterial, hur de upplevde att göra 
jämförelser över tid och hur de tyckte det var att utgå från den lokala situationen. 
98 Peter, elevessä 2010, Molly, elevessä 2009. 
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inget i källmaterialet som visar att människor inte tog epidemin på allvar.) 
Längre fram i texten hyllar Per den vetenskapliga utvecklingen och pekar på 
de vaccin och bromsmediciner som finns i vår tid och spår en fortsatt 
utveckling inom medicintekniken. Hans kommentar är ovanlig och visar på 
en historiesyn där man tror sig leva i den bästa av världar skyddad från faror. 
Ellen har även hon en syn på dåtidens människor som lite mindre 
begåvade:99 

Människan har blivit en intelligentare individ och nu tjänar företag till 
och med pengar på nya sjukdomar. 

Molly, Ali och Astrid, med flera, väljer istället att förklara hur dåtidens 
norrköpingsbor reagerade, och skriver att de åtgärder (exempelvis stängda 
skolor) som sattes in säkerligen räddade människoliv, och att dåtidens 
människor inte kunde veta hur spanska sjukan spreds. 

Dåtiden får generellt stort utrymme i essäerna, men många elever vill 
förklara vår tids förändrade livsvillkor. Många ungdomar pekar på den 
medicinska vetenskapens framsteg, men också på vårt informationssamhälles 
möjligheter att snabbt sprida kunskap över världen.100 Människor har idag i 
allmänhet vissa grundläggande kunskaper om hygien, men Molly är ändå 
inte helt stolt över sin samtid och skriver: 

[…] något som är skrämmande är att idag är det 95% större risk att dö i 
influensa i de fattiga landen än i de rika. Och vi tycker att hela vår värld 
utvecklas? […] Men en sak som är otrolig och som är obegripligt är att vi 
utvecklas i en sådan fart utan att för ett ögonblick bry sig om dessa 
fattigare länder. 

De ökade kontakterna mellan världens olika delar kan också påverka vår 
samtid på ett negativt sätt då flera ungdomar diskuterar de risker som finns 
med ett ökat resande. Och Astrid skriver: 

Idag har vi en så utvecklad infrastruktur i världen att man kan ta sig till 
andra sidan jorden på mindre än en dag. Människor reser dagligen till 
andra länder inom arbete, på semester med mera vilket innebär att om en 

                                                        
99 Per, Ellen, elevessäer 2009, Emma, elevessä 2010. Denna attityd att några elever 
anser att människor var dummare förr i tiden har både Nanny Hartsmar 2001, 
och Ylva Wibaeus 2010 erfarenhet av i sin forskning. Keith Barton 2008, s. 183-
196. Här menar Barton att vår tids snabba tekniska utveckling kan leda till att 
ungdomar ser människor i vår tid som mer begåvade. 
100 Mer än hälften av eleverna = många. 
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influensa likt Spanska sjukan skulle drabba någon del av världen så skulle 
den snabbt kunna spridas till övriga världen.101 

Att reflektera i perspektivet då och nu är ganska naturligt för dessa elever, 
men funderingar om framtiden är lite mer komplicerat. Fredrik är en elev 
som använder de tre tidsperspektiven och han skriver: 

Visst är vi lyckligt lottade som slipper vara bland det tragiska som 
fattigdom och sjukdom för med sig. Vi borde alla slå en tanke på hur 
våra förfäder hade det och hur människor har det idag. Det är alltid bra 
att veta människans historia, eftersom vi som lever idag, ska fortsätta att 
skapa den i framtiden.102 

Framtiden nämns i en öppen fråga, framtiden nämns i förhoppningar att 
vetenskapen kommer att lösa många gåtor och framtiden nämns i relation 
till domedagen. Oskar skriver: 

Hur kommer vår framtid att se ut om ytterligare 100 år? […] Jag tror att 
människan har något att tillföra denna planet, men när vår del av 
kontraktet är fullbordat så innebär det slutet för oss, domedagen är 
kommen. Men vi människor är så dumma och ointelligenta att vi inte 
kommer att inse det. Människan är på väg att utrotas, genom en framtida 
epidemi? Kommer vi ens att märka det, eller fortsätter vi att vara 
optimistiska och dumdristiga. 

Elias kommenterar också domedagen (2012)103 och reflekterar över 
tuberkulosens framtid i världen och spår att nya sjukdomar också kan 
komma att plåga människan.104 Britta är en elev som lite mer nyanserat och 
kunnigt funderar över tuberkulosen och framtiden: 

[…] de som idag drabbas av TCB får penicillin. […] Forskning visar att 
vissa som fått en penicillin kur men avbrutit den i förtid har påverkar 
tuberkelbakterierna. Genom att penicillin resistenta TBC stammar 
utvecklas och hotar världens befolkning. Detta gör att vi riskerar att börja 
om från början, tillbaka till 1800-talet. 

                                                        
101 Astrid, elevessä 2010.(Molly och Ellen 2009 för ett liknande resonemang) 
102 Fredrik, elevessä 2010. 
103 Elias associerar till den amerikanska äventyrsfilmen 2012, och jordens 
undergång. (Regissör Roy Emmerich 2009). 
104 Oskar, Elias, elevessäer 2009. 
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Brittas kommentar visar att hon väver samman då – nu – framtid och i sitt 
resonemang vrider klockan tillbaka och beskriver ett möjligt cykliskt 
förlopp. Likaså ser Sigrid hur historien kan upprepa sig: 

Men jag undrar, vad händer den dag det kommer ett virus, i muterad 
form som vaccinet inte biter på? Risken att vi då hamnar i samma 
situation som världen stod inför 1918 då Spanska sjukan bröt ut finns, 
och den är nog större än vad de flesta vågar tro. 

Historien isoleras inte som dåtid utan dåtidens gissel kan mycket väl drabba 
framtiden, och här resonerar eleverna på ett sådant sätt att man kan använda 
begreppet tidsabstraktion som en kategori.105 Seixas kategori Progress and 
Decline kan passa då eleverna reserverar sig mot att förbättringar i 
sjukvården inte gäller alla människor på vår jord. 

Eleverna har inga svårigheter att reflektera i ett tidsperspektiv, och 
undervisningens planering har förmodligen stöttat detta sätt att resonera. 
   

Rumsliga perspektiv 
Den här klassrumsstudien har en tydlig lokalhistorisk utgångspunkt och 
syftet är att illustrera och konkretisera historieundervisningen. Lokalhistoria 
har en rumslig definition, men är inte ett entydigt begrepp utan kan 
innebära studier av en stad, en socken eller en hamn. I viss mån kan man se 
att det har funnits en värderingsproblematik i förhållandet mellan 
rikshistoria och lokalhistoria, då rikshistoria beskriver exempelvis politiska 
förändringar i landet så nöjer sig lokalhistorien att studera en delaspekt. 
Sedan 1970-talet har synen på lokalhistoria synonymt med 
hembygdshistoria, skriven av amatörforskare och som vill framhäva den egna 
platsen, förändrats. Inspiration från engelsk, fransk och norsk 
historieskrivning har varit av betydelse, och ämnet historia har utvecklat 
perspektiven. Både riks- och lokalhistoria fyller viktiga uppgifter, men i 
lokalhistoria finns möjlighet att utföra djupstudier i något begränsat område 
och just i socialhistoria finns då en chans att synliggöra människors villkor. 
Med lokalhistoriska studier finns stor möjlighet till kreativa jämförelser och 

                                                        
105 Britta, elevessä 2009, Sigrid, elevessä 2010. (Casper för ett liknade 
resonemang.), Keith Barton 2008, s. 189. Generellt uppfattar ungdomar 
utveckling längs en linjär tidsaxel, men uppgiften och åldern på mina elever kan 
göra att mina elever uppfattar tiden som cyklisk. 
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materialet kan också tillåta en prövning av generella teorier och mycket talar 
för en interaktion mellan lokal och nationell historia. Arbete med 
lokalhistoriskt källmaterial kan göra att man identifierar sig med människor 
och händelser i närmiljön och en form av identitet kan utvecklas.106 Eva 
Österberg diskuterar de metodproblem som kan finnas i att generalisera 
utifrån en lokal undersökning, då speciella förutsättningar kan vara av 
betydelse.107 

Peter Aronsson poängterar också lokalhistoriska undersökningars 
möjlighet till teori- och problemutveckling, och redogör för hur lokalhistoria 
används idag. Vanligast är att lokalhistoria används för att göra jämförelser 
mellan region och nation och att man utifrån en generell teori prövar 
giltigheten. Lokala och regionala empiriska studier används också för att 
bygga hypoteser kring historiska skeenden och som Eva Österberg ser Peter 
Aronsson lokalhistoriens möjligheter för socialhistorien.108 

Den före detta konsulenten vid Norsk lokalhistoriskt institutt, Hans 
Try, definierar lokalhistoria som individualiserande eller generaliserande.109 
Individualiserande lokalhistoria är studier i ett lokalsamhälle för samhällets 
egen skull. Jämförelse med riket är inte prioriterat, utan snarare söker dessa 
studier att ge en helhetsbild av platsen som undersöks. Lokalsamhället anses 
vara tillräckligt intressant i sig. 

Generaliserande lokalhistoria studerar platsens historia i relation till 
region och nation. Här är jämförelsen viktig och kunskap i lokalsamhällets 
historia prioriteras inte, utan perspektivet och jämförelser är viktiga. Här är 
lokalhistorien, med Eva Österbergs ord, ett medel och inte endast ett mål. 110 

Vad gäller lokalhistoria och historiedidaktik saknas forskning, men i 
olika konferensrapporter går att konstatera att lokalhistoria tillämpas i svensk 
historieundervisning. Arbete kring den egna stadsdelen, ett torg, 
                                                        

106 Jan Bjarne Bøe, Faget om fortiden. En oversikt over det historiedidaktiske, Oslo 
1995. 

107 Eva Österberg, ”Rikshistoria och lokalhistoria. En fråga om centrum och 
periferi, centralt och perifert i historieforskningen”, Periferi og sentrum i historien, 
Studier i historisk metod nr. 10 1975, s.168-189. 
108 Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre 
smålandssocknar, 1680 – 1850, Malmö 1992, s.10-16. 
109 Rolf Danielsson, Tore Pryser, Hans Try & Hans Landberg, 1988, s. 24-25. 
110 Eva Österberg 1975, s. 168-189. 
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spädbarnsdödlighet, en fabrik, ett torp, ja listan kan göras lång.111 Magnus 
Hermansson Adler ser ”lokalhistoria som navet i en förändrad 
historieundervisning”, och förordar detta perspektiv. Här är jämförelsen 
viktig och historia kan studeras på olika plan, globalt, nationellt, regionalt 
och lokalt och Hermansson Adler ser möjlighet att lokalhistoriska studier 
också kan leda till ämnesövergripande arbete i skolan.112 

I Vanja Lozics avhandling I historiekanons skugga, framkommer att 
både elever och lärare ser den nära historiens möjligheter för att stärka 
ungdomars identitet, och i sina intervjuer visar Lozic att den nära historien 
innefattar både släkthistoria och platsens historia.113 

I projektet Hälsan i Norrköping under första världskriget används en 
generaliserande lokalhistoria eller lokalhistoria som en metod. Lokalhistorien 
skapar möjlighet till jämförelser som kan ge en helhetsbild, samtidigt som 
”den vanliga människan” synliggörs. I utvärderingarna är eleverna positiva 
till en lokal utgångspunkt och Sanna skriver: 

Det har känts bra att börja med Norrköping, kul eftersom det är den stad 
vi befinner oss i nu [...] 

Oskar fortsätter: 

[…] det gör mig en bra bild om hur den enskilda individen drabbas […] 

Arvid instämmer med en liten reservation: 

[…] ett vettigt arbetssätt att börja småskaligt och jobba sig utåt, eftersom 
man då kan göra en jämförelse mellan det lilla och stora perspektivet. 
Den enda risken med att arbeta på detta sättet, är att gränsdragningen 
blir för svår och man får svårt att begränsa sig.114 

Att knyta an till Norrköpings miljöer är viktigt i detta projekt, och vi kan 
enkelt konstatera att vår gymnasieskola ligger i en medicinhistorisk miljö. 

                                                        
111 Hans Nilsson, Att använda lokalhistoria i undervisningen, LiU konferensrapport 
1995. Inom FIHD pågår en undersökning om lokalhistoria i svenska och norska 
skolor. 
112 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande 
pedagogik och ämnesdidaktik, Malmö 2004, s. 215- 221. 
113 Vanja Lozic, I historiekanons skugga. Historieämnet och identifikationsformering i 
2000-talets mångkulturella samhälle, Malmö 2010, s. 121-130. Roy Rosenzweig & 
David Thelen, The Presence of the Past, New York 1998, s. 21-22. 
114 Sanna, Oskar och Arvid, utvärdering 2009. 
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Gymnasiets huvudbyggnad ligger idag på den tomt där det gamla 
epidemisjukhuset låg och Trozellisjukhuset, stadens tuberkulossjukhus, är 
ännu skolans grannfastighet. Historien blir nära. 

Nästan alla elever använder rumsliga perspektiv i sina essäer och att 
arbetsmetoden avspeglas i texterna är inte så märkligt. Några elever 
uppmärksammar skolans placering i en medicinhistorisk miljö. Matilda 
skriver: 

När jag passerar sjukhuset idag, en vanlig oktoberdag under min lediga 
tid på lunchrasten tittar jag in i husets öppna del och tänker mig bort för 
ett slag […] jag känner en mäktig känsla av att titta på byggnaden […] 
Att stå på en plats, omringad av en helt annorlunda verklighet, än den 
som man vet rådde för inte allt för länge sedan ger mig en mäktig känsla. 

David reflekterar också över Trozellisjukhuset och byggnadens närhet till 
skolan: 

Att så många smittade har legat där inne och lidit, och så många som inte 
lämnade byggnaden med livet i behåll. Jag brukar tänka tanken att jag 
aldrig skulle vilja sätta min fot i den byggnaden. Kanske inbillad av att 
bakterier fortfarande sitter kvar i väggarna och lurar. 

Att Epidemisjukhuset låg på samma tomt där vår gymnasieskola idag är 
belägen påverkar också och Sussie skriver:  

En annan skrämmande tanke som sedan slog mig riktigt hårt, är att jag 
står på just den platsen där många människor avled på den tiden. Att där 
min skola just står idag, stod tidigare självaste epidemisjukhuset i 
Norrköping. Där jag står idag och läser en lapp om råd om hur jag ska 
hålla mig borta från nutidens virus avled det, för snart hundra år sedan 
människor som var smittade av en epidemi som inte alls är långt ifrån att 
kunna jämföras med dagens virus.115 

Det vanliga är dock att elever utgår ifrån epidemiernas utbredning i 
Norrköping för att göra jämförelser nationellt och globalt. Jonas 
familjehistoria har sina rötter i finska Österbotten och självfallet blir denna 
miljö utgångspunkt i hans text.116 Situationen i Sverige kommenteras främst 
vad gäller hur många dödsoffer landet drabbades av och globalt hänvisar alla 
elever som använder perspektivet till dagens fattiga länder. Stina vill dra en 
tydlig parallell mellan situationen i Norrköping och ett nutida u-land.  

                                                        
115 Matilda, David och Sussie, elevessäer 2009. 
116 Jonas, elevessä 2010. 
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Att bo i ett U-land, i ett plåtskjul, med 6 andra familjemedlemmar och 
rent vatten 3 km bort, är jämförelsevis lika vidrigt som ovan nämnda 
situation i dåtidens bostad i Norrköping. Möjligen att ventilationen kan 
vara något bättre då skjulet förmodas vara ganska dragit. Där ligger till 
och med Norrköpings gamla dragiga bostäder i lä, bokstavligt talat. Och 
på jobbet i fabriken, om man nu har ett jobb vill säga, är det lika långa 
arbetsdagar och lika dålig arbetsmiljö som det var i Norrköping för ett 
sekel sedan. 

Maja menar att vi måste öppna ögonen och våga se de problem som finns i 
Asien och Afrika: 

Vi blundar för det som det vore en skräckfilm, bara för att det inte rör 
oss. 
 
Till skillnad från Sverige finns det länder där smittorisken av tbc är 
mycket stor idag. Afrika till exempel, är en del av världen där tuberkulos 
är en vanlig sjukdom och många drabbas av HIV/ aids och tuberkulos 
samtidigt.117 

Eleverna har lätt för att jämföra situationen i Norrköping för hundra år 
sedan med situationen i dagens fattiga länder. Några elever ser också de 
risker som vårdpersonal utsattes för då, men också de risker som finns för 
personal idag. Lina skriver att även sjuksköterskor insjuknade i spanskan 
1918 och Casper menar att: 

Det har på senare tid blivit en stor ökning på multiresistenta bakterier 
över hela världen vilket har gjort att sjukhusmiljön ständigt hotar 
personal […]118 

Platsen Norrköping har otvivelaktigt hjälpt eleverna konkretisera historien 
och detta geografiska rum väcker tankar och funderingar. Platsen för hundra 
år sedan, används för att göra jämförelser med andra länder i vår tid. 

 
Förmågan att värdera 
I elevessäerna framträder tankar där en situation eller händelse värderas 
utifrån det sammanhang den uppträder. Kontext och värdering ligger nära 

                                                        
117 Stina, Maja, Sanna, elevessäer 2009. 
118 Lina, elevessä 2009, Casper, Ali, elevessäer 2010. 
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varandra och en värdering är givetvis beroende av sitt historiska 
sammanhang. Niklas Ammert skriver: 

Historia handlar om stora händelser och genomgripande förändringar. 
Men den handlar också om ondska, olyckor och elände. Den som 
studerar historien berörs av dessa händelser. De väcker intresse för frågor 
om rätt och fel och ont och gott när det gäller mänskliga handlingar. 

I sin avhandling talar Niklas Ammert om subjekts- och objektsabstraktion 
och ser därmed möjlighet att betrakta en händelse ur både dåtida och nutida 
perspektiv, att förstå betydelsen av en historisk situation ur dagens 
perspektiv.119 Seixas menar att det är ytterst viktigt att sätta värderingsfrågor i 
en kontext för att ge perspektiv på händelsen.120 Flera elever visar djupt 
engagemang för människors situation i Norrköping under första världskriget 
och för människors utsatta situation i världen idag. I elevkommentarer möts 
socialt elände i Norrköping för hundra år sedan med fattiga sjuka i världen 
idag och elever delar ut sina pekpinnar i ett sammanhang. 
Kognitionsforskningen visar att känslor är viktiga då människan ska lära 
och: 

Utan känslor och motivation skulle det inte kunna finnas något lärande. 
Emotionella tillstånd är en del av lärandeprocesserna.121 

Begreppet empati har en någon annan innebörd i historiedidaktiska 
sammanhang och här handlar det om att utifrån källor och fakta leva sig in 
och rekonstruera en situation. Empati kan ses som en subjektiv 
tidsabstraktion och att en händelse kan värderas olika för olika personer i 
historiska situationer. Empati är viktigt för att förvärva historisk kunskap 
och empati återfinns genomgående i elevessäerna.122 Ett moraliskt 
ställningstagande kräver liksom empati historisk kunskap och analysförmåga 
och visar givetvis på ett historiskt tänkande. Peter Seixas menar: 

                                                        
119 Niklas Ammert 2008, s. 72. 
120 Peter Seixas, 2005 s. 144. 
121 Peter Gärdenfors 2010, s. 71. 
122 Sirkka Ahonen, ”Historia som kritisk process”, Christer Karlegärd & Klas-
Göran Karlsson (red.), Historiedidaktik, Lund 1997, s. 128. 
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Yet, historical knowledge that does not lead to moral orientation and 
moral judgments is useless history: why would we undertake the 
historical project at all, if not orient ourselves morally? 123 

Stina visar i sin rubrik, ”Tuberkulos – en indikator på klyftor i samhället”, 
att hon använder sin kunskap för visa på samhällets orättvisor för hundra år 
sedan och på livets orättvisor idag.  Stina skriver att media kan 
uppmärksamma ett program som ”Bonde söker fru”, medan miljoner 
människor avlider i det tysta av tuberkulos i världen varje år. Stina vänder sig 
vidare mot medias ensidiga nyhetsförmedling och jämför fokuseringen på 
svininfluensan med bristen på engagemang för tuberkulos. På Google fick 
man i månadsskiftet april-maj 2009 en kvarts miljon träffar på svininfluensa, 
medan tuberkulos endast gav 6 500 träffar. Antalet avlidna i dessa 
sjukdomar var under samma tid 31 personer i influensa och 63 000 i 
tuberkulos. Tuberkulos, en sjukdom som spred ohälsa då som nu väcker 
moralisk vrede och i Brittas essä ”Tuberkulos ett kroniskt hot” använder hon 
sin kunskap för att visa på orättvisor. Exempelvis visar hon i texten på 
orättvisor i vården av tuberkulossjuka i Norrköping för hundra år sedan och 
på brister i arbetsmiljön i textilindustrin. Britta pekar ut fabrikscheferna som 
ansvariga, samtidigt som hon påpekar att många offentliga lokaler har 
bristande ventilation och hänvisar till arbetsmiljöverkets statistik. Sanna 
fortsätter:  

Att påstå att tuberkulos är historiens största katastrof är dock att tala 
osanning. Det är det dåliga bostäderna och den usla arbetsmiljön som är 
katastrofen i den här historien […] Det går inte att utrota tuberkulos så 
länge människor lever i fattigdom och svält.124  

Elvira menar att slummen bidrog till att sjukdomen (tbc) spreds och anser 
att den stora klyftan mellan rika och fattiga i samhället var en orsak till att 
gruppen fattiga bland de tuberkulossjuka var så hög. Fredrik skriver: 

TBC är hemsk sjukdom som skövlat många liv genom människans 
historia. Som nästan alltid är det de fattiga som drabbas hårdast […] 

Många elever ser alltså samband mellan ohälsa och fattigdom.125 

                                                        
123 Peter Seixas 2005, s.144. 
124 Stina, Britta, Sanna, elevessäer 2009. 
125 Maja, Karin, elevessäer 2009, Fredrik, elevessäer 2010. 



64 

Inte konstigt att Robin Hood har växt fram och blivit så pass stor och 
populär […] Men varför är det så att inte alla människor har en liten 
Robin inom sig?126 

Arvid menar: 

Att den fattiga delen av den svenska befolkningen levde under 
omänskliga förhållanden var snarare regel än undantag, och medan dessa 
personer jobbade häcken av sig för att ens ha råd att överleva dagen, satt 
medel- och överklassen och försåg sina redan övergödda magar ytterligare 
med allsköns intag. 

Elias undrar: 

Vad kan göras? Åren går och uppskattningsvis drabbas 9 miljoner 
människor årligen av Tuberkulos, 2-3 miljoner dör. Något måste 
verkligen göras! 

Moraliska pekpinnar delas ut mot de usla bostads- och arbetsmiljöer 
människor levde i för hundra år sedan och mot den rika världens oförmåga 
att bry sig om människors hälsosituation i den fattiga världen.  

Casper skriver: 

Den Industriella västvärlden, där en stor del av de bästa och mest 
framgångsrika forskarna finns, har på ett vis ett moraliskt ansvar 
gentemot utvecklingsländerna […]127 

Men de moraliska pekpinnarna kunde vara fler då elever inte kommenterar 
brist på demokrati eller den politiska oförmågan att lösa Norrköpings svåra 
försörjningsläge under kriget. (Stina nämner de stigande matpriserna, men 
anklagar inte någon explicit för situationen.) 

Norrköpingsbornas hälsosituation för hundra år sedan 
uppmärksammas med djup empati och sjukvårdspersonal undgår att 
kritiseras. 

Sussie skriver: 

Det som skrämmer mig mycket är att de flesta avled i hemmet. Det fanns 
varken pengar eller läkare till att varje människa som blivit smittade 
kunde få vård”128 

                                                        
126 Elvira, elevessä 2010. 
127 Casper, elevessä 2010. 
128 Elias, Arvid, Sussie, elevessäer 2009. 
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Karin konstaterar: 

Det var ju inte heller så att alla tuberkulossjuka fick chansen att vårdas på 
Trozellisjukhuset. Många dog i hemmen innan de fått vård […] 

Moa beklagar den situation som drabbade förste stadsläkaren då han blev 
tvungen att välja vilka insjuknade som skulle få vård. 

Det skapade inte bara kris inom sjukvårdsaspekten utan kring 
människovärdet. Vilka skulle prioriteras, vilka skulle få bli den gruppen 
som tyvärr aldrig fick chansen till ett fortsatt liv.  

Men det vanliga är att eleverna känner empati för de sjuka och Moa 
fortsätter med anledning av att många unga vuxna avled: 

[...] det är ju vid 20 års ålder som det ”vuxna” livet börjar och […] Tänk 
er då hur Norrköping och dess invånare fick ställa om sig då influensan 
började skörda liv bland denna viktiga åldersgrupp.129 

Här visar eleverna att de har kompetens att betrakta en situation ur både ett 
dåtida och nutida perspektiv och värdera förhållanden och aktörers 
agerande. 

Ungdomarna återuppväcker minnet av de två pandemiernas framfart 
för hundra år sedan och den anklagade är en anonym arbetsgivare, men 
också samhällets bristande insats och okunskap. Samtidigt påminner 
ungdomarna om sjukdomarnas möjlighet att påverka samhället idag.130 Ett 
dagsaktuellt problem, pandemier, väcker engagemang och empati och detta 
medicinhistoriska projekt underlättar för elever att ta ställning i moraliska 
frågor. 

 
Personlig reflektion 
I samband med att materialet sorterades och grupperades blev det tydligt att 
flera ungdomar varit djupt engagerade i arbetet och relaterar till situationen i 
nuet. Deras kommentarer kan inte endast klassificeras som medkänsla och 
empati, utan inlevelsen ”spiller över” och tar överhand i essäerna och detta 

                                                        
129 Karin, Moa, elevessäer 2009. 
130 Vanja Lozics intervjuer med gymnasister visar att ungdomar tror på historiens 
möjlighet att ge moralisk vägledning. Likaså visar mina resultat att elever 
använder historien i moraliskt syfte. Vanja Lozic 2010, s. 117-121. 



66 

engagemang visar en särskild typ av historiskt tänkande, då eleverna 
reflekterar över situationen idag och förfluten tid i allmänhet. Vad beror 
detta på? Spänner undervisningen bågen för hårt, när situationen i staden 
målas upp som en katastrofsituation? Bakgrunden till att visa på ett 
katastrofscenario är att väcka intresse och engagemang för uppgiften, för att 
sedan kunna visa på ett historiskt tänkande.  

Eller går det att hitta orsaker i vår samtid? I Socialstyrelsens 
Folkhälsorapport 2009 går att läsa att ungdomar i åldern 16-24 år mår allt 
sämre. 30 procent av unga kvinnorna i åldersgruppen besväras av ängslan, 
ångest och oro. Motsvarande siffra för unga män är 14 procent. Det är också 
vanligare att unga vuxna vårdas på sjukhus för depressioner. Oroande många 
unga lider av sömnbesvär och självdestruktiva beteenden hos främst flickor 
ökar. Dagens unga är mer utsatta för våld och hot och 17 procent av unga 
män är drabbade. Folkhälsorapporten för fram orsaker till situationen som 
brist på sysselsättning för unga.131  

Moa skriver sin essä i jag-form och hela hennes text genomsyras av 
tankar om hennes personliga situation i samtiden. Essän börjar:  

Ibland tänker jag på vad mitt liv betyder för mig […] 

och avslutar: 

[…] det vi kan göra är att uppskatta och leva för det som ligger oss 
varmast om hjärtat. Spanska sjukan var som en vindpust från ingenstans, 
den kröp fram i stadens alla kvarter och gav Norrköping en historia som 
det än idag berättas om. Varje kväll när jag kryper ner i sängen har jag 
lovat mig själv att jag ska ägna en tanke åt alla mina närmaste och vara 
tacksam för det jag har. Jag tänker ofta på de här punkterna i mitt liv. 
Hur jag än vrider och vänder på dem skapar dem stress och oro i min 
vardag.132  

Henny skriver i sin essäs inledning  

[…] har jag under den senaste veckan känt att jag mår dåligt, väldigt 
dåligt. För att vara mer specifik med det dåliga så känns det närmare som 
min kropp håller på att sluta fungera. 
 
Är temperaturhöjningen i min kropp ett tecken på att jag är en av alla 
smittofall runt om i världen? 

                                                        
131 Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009, artikelnummer 2009-126-71. 
132 Moa, elevessä 2009. 
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Henny beskriver samhället 2009 som stressat och hon skriver vidare om 
spanska sjukan … 

Individer, helt vanliga människor som jag, gick runt på gatorna i 
Norrköping samt i resterande delar av världen med en otrolig skräck och 
ångest i bröstet. Jag brukar känna ångest över de små delarna av mitt liv, 
jag brukar ha ångest inför stora projekt, till och med inför att besöka 
läkare vid behov.133 

Astrid uttrycker också oro då hon insett att hennes farmor varit svårt sjuk i 
spanskan och menar att: 

Om min farmors namn hade stått i den där pärmen på stadsarkivet så 
hade inte min pappa funnits vilket i sin tur skulle innebära att jag inte 
skulle ha levt idag. Det är en skrämmande tanke att det är så liten 
skillnad på liv och död.134 

Oskar har även han studerat spanska sjukan i Norrköping och ger en mörk 
bild av människans sårbarhet idag. 

När vårt liv har ritats upp på ett papper och när vi vet att vi kommer till 
slutet av sidan då finns där ingen text på andra sidan. Döden har kommit 
till oss och vi har fått ett datum på när vi lämnar denna värld. Människor 
dör varje dag, men det är inget vi tänker på, Döden kommer inte till oss 
ännu, människan har ett optimistiskt tänkande, ”det händer aldrig mig.” 
[…] Människan är på väg att utrotas, genom en framtida epidemi? 
Kommer vi ens att märka det, eller fortsätter vi att vara optimistiska och 
dumdristiga.135 

Melker beskriver sina känslor inför utbrottet av svininfluensan 2009 och 
relaterar också till spanska sjukan 1918: 

[…] många levde i skräck då man talade om dödsfall och att antalet 
smittade bara steg och steg. Jag var en av dem som var rädd för att jag 
eller någon i min närhet skulle smittas, då det fortfarande var ovisst hur 
stark influensan var [...] jag tror inte det går att förstå den otroliga sorgen 
och rädslan man upplever då resten av familjen ligger för döden.136 

Troligen bottnar Hennys och Moas djupa inlevelse i att de under projektet 
besökte Moas farmor för att lyssna på hennes minnen av spanska sjukan i 

                                                        
133 Henny, elevessä 2009. 
134 Astrid, elevessä 2010. 
135 Oscar, elevessä 2009. 
136 Melker, elevessä 2010. 
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Norrköping. Och här instämmer forskningen för när ungdomar kan komma 
så nära mänskliga erfarenheter gynnar inlevelse inlärningen – eleverna 
utvecklar ett historiskt tänkande. I en intervju med en nära släkting möts 
den lilla historien och den stora historien.137 

Denna kategori visar tydligt att historiska händelser får ungdomar att 
reflektera över sin situation i sin samtid, men också att ungdomar utgår ifrån 
samtiden och sina nära personliga relationer och egna erfarenheter då de 
tolkar historia. 

 
Berättelsen 
Alla elevessäer är givetvis berättelser, men jag väljer att fokusera på Brittas 
och Alis essäer, eftersom de är de enda elever som väljer att skriva sina essäer 
som en klassisk berättelse med en berättarröst och med en aktör. Med dessa 
essäer vill jag visa på de möjligheter berättelsen kan ha för att skildra en 
historisk händelse.  

Intresset för den historiska berättelsens möjligheter att skapa mening 
och sammanhang och utveckla ett historiemedvetande har varit stort under 
de sista tjugo åren. Teoretiskt sätt är berättelsebegreppet svårdefinierat då det 
innefattar ett förhållande mellan verklighet och språklig konstruktion. 
Historiefilosofen Jörn Rüsen har betonat den historiska berättelsens 
möjligheter att stimulera människors historiemedvetande. Vad är då en 
berättelse?  Kort kan sägas att en berättelse är en skildring av ett 
händelseförlopp, händelser som länkas till varandra, och en aktör är inte 
nödvändig för att berätta ett historiskt skeende. Rüsen karakteriserar fyra 
olika typer av berättelser och den första är den traditionella berättelsen, där 
berättelsen ses som en fastlagd, traditionell och normativ skildring. En 

                                                        
137 Jan Thavenius, Liv och historia. Om människan i historien och historien i 
människan, Stockholm 1983, s.127. (Den lilla historien innebär släktens historia 
och nära anhörigas minnen av en händelse.) Astrids föräldrar har berättat om 
hennes farmors erfarenhet av spanska sjukan. Christer Karlegärd, Emancipatorik 
historieundervisning i teori och praktik, Malmö nr. 9/84. Med inspiration från tysk 
historiedidaktisk debatt redovisas här ett utvecklingsarbete där flera klasser utifrån 
sin vardagliga situation studerar förändring. Syftet är att genom studier av den 
nära miljön och familjens historia berika undervisningen, men också träna elever 
till kritisk analys. 
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traditionell berättelse ska vara oföränderlig för människor och berättelsen 
kan beröra exempelvis nationella högtider eller familjehistoria. Syftet är att 
berättelsen ska traderas genom generationer och inte förändras. En 
exemplarisk berättelse ska hjälpa människor ”att härleda allmänna 
handlingsregler” och historiska händelser ska hjälpa oss att skapa regler för 
vår tid. En exemplarisk berättelse är inte oföränderlig likt den traditionella 
berättelsen, men de riktlinjer som kan vägleda människan i tiden är av vikt 
då som nu. Studiet av historiska händelser ger oss universell kunskap. Den 
kritiska berättelsen är Rüsens tredje typ av berättelse och den kritiska 
berättelsen ifrågasätter den exemplariska berättelsens och vill ändra eller 
tillföra nya synsätt i ett ämne. Ett exempel på nya perspektiv kan vara 
kvinnohistoria och miljöhistoria. Den sista av Rüsens berättelser är den 
genetiska berättelsen och dess möjligheter att knyta samman då och nu och 
framtiden. Den genetiska berättelsen ska hjälpa människor att orientera sig 
genom att tillägna sig förståelse för det förflutna och tolka samtid och 
framtid och denna historiska berättelse kan förändras. Enligt Rüsen finns 
den genetiska berättelsen ”… överallt där det förflutna ihågkommes i avsikt 
att visa att nutiden är i behov av och förmögen till förändring.”138  

För min socialhistoriska elevstudie är det naturligt att använda en aktör 
för att skildra mänskligt lidande. 

Britta har i sin essä ”Tuberkulos ett kroniskt hot” valt den 22-åriga 
Maria som aktör, men hon bryter sin berättelse med att jämföra situationen 
för världens tuberkulos- och HIV/AIDS-sjuka idag. Att använda en aktör i 
en medicinhistorisk essä är effektivt för här kombineras inlevelse och fakta 
och situationen för den tuberkulossjuka Maria blir konkret. 

Det värker i bröstet och hostattackerna river som nyslipade knivar under 
huden. Läget har plötsligt försämrats för Maria, en vecka tidigare låg hon 
i säng med feber i den trångbodda lägenheten. Nu hostar hon konstant 
efter vissa hostattacker rinner det ett saliv blandat blod ur hennes mun, 
en obehaglig känsla. 
 
Maria var sänkt och ledsen, att som 22 år ligga på det som kan bli ens 
dödsbädd kan vi förstå är mödosamt. Doktorn har sagt att hon inte får 
längta hem, det gör saken värre. Att avvärja känslor i friskt tillstånd är 
svårt det går inte att begripa vilken press hon levde i. 
 

                                                        
138 Jörn Rüsen 2004, s. 61-64. 
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Maria vill kunna arbeta igen och leva ut sitt unga liv. Sjukhus personalen 
rullar ut Marias säng ut till den öppna verandan. Där patienterna ligger 
för att andas frisk luft, så frisk man kan få. 

I berättelsen finns utrymme för känslig beskrivning av en människas utsatta 
situation och vi får som läsare hjälp att tolka den tuberkulossjuka Marias 
hälsotillstånd, rädsla och känslor. Berättelsen har alla möjligheter att ge 
mening och förståelse för en situation. Britta nöjer sig inte med att skildra 
Marias sjukdom utan hon vill också fokusera på arbete och familj i sin 
berättelse. 

Ekonomin för Maria var dålig och Yllefabriken hon var anställd vid 
vägrade att betala hennes sjukhus kostnader.  
 
Marias far var svårt sjuk men fick ingen ekonomisk hjälp och fick inte 
den behandling han behövde. Detta ledde till att han kämpade in i det 
sista men avled i sitt hem, vilket flertalet fattiga gjorde under denna tid. 
Marias mor fick bära bördan att ta hand om övriga syskonen och 
samtidigt arbeta i väveriet som var ett hårt, farligt, trångt arbete med 
dålig luft och mycket buller. Hon hälsade väldigt sällan på Maria, tiden 
räckte inte till. 

I sin skildring visar Britta på den sociala situation som en familj kunde 
drabbas av och de försvårade levnadsomständigheter kriget innebar. 

Maria var rädd! Rädd för att kriget ska komma till Sverige, rädd för 
hennes familj skulle drabbas och rädd för att hennes vänner skulle 
behöva offra sina liv för att försvara fosterlandet. Alla känslor påverkade 
Marias tillstånd oftast negativt, hon tog hjälp av sin dagbok. 

Hon går ibland ur sin berättelse för att kommentera situationen i allmänhet 
eller för att fokusera på situationen för tuberkulos idag. Britta kommenterar 
antalet tuberkulossjuka 1916, B-I Puranens avhandling, dagens brister i 
arbetsmiljön och det hot tuberkulosen utgör för många miljoner människor 
idag. 

Kan Brittas berättelse sorteras in i någon av Jörn Rüsens fyra 
kategorier? Jag skulle karakterisera texten som en genetisk berättelse, alltså en 
berättelse som visar på ett utvecklat historiemedvetande. Brittas essä rör sig 
mellan olika tidsperspektiv, förklarar orsaker och sammanhang och 
innehåller empati.139 

                                                        
139 Britta, elevessä 2009. 
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Alis essä, ”Spanska sjukan”, är liksom Brittas skriven som en berättelse 
och Ali skriver sin text i jag-form. I en inledning presenterar han kort 
spanska sjukan och som en avslutning påminner Ali om svininfluensan, 
annars väver han in fakta om Norrköping i sin berättelse. Ali skriver:  

1918, första världskriget hade nyligen börjat lugna ner sig, världen höll 
på att återgå till sin harmoni. Jag var vid den tiden 7 år […] kriget hade 
oroat hela folket och alla levde i stress och oro. Hungersnöden året innan 
var en förödelse här i norrköping och folket här uppmanades att vara 
sparsamma med potatisen […] Dock kom sjukdomen trotsallt. Den slog 
oss hårdast här i S:t Olai, detta berodde nog mest på trångboddheten och 
all industriellt arbete som låg här i innerstaden. 

Alis text saknar en tydlig struktur, men visst går det att säga att hans text är 
effektiv när det gäller att förmedla historiskt tänkande. Även Alis essä är en 
genetisk berättelse, då han rör sig i olika tidsperspektiv och med sin text 
tolkar han situationen i staden.140 Två elever använder således en fiktiv 
person för att berätta om situationen i staden för hundra år sedan, och 
berättelsen underlättar att beskriva fakta, känslor och miljöer. 

 
Källmaterialets användning 
I projektet har eleverna använt olika källmaterial från tiden och arbete med 
källmaterial ger stora pedagogiska fördelar. Arbetet på historietimmarna blir 
mer problemorienterat, och eleverna tränas till större självständighet och att 
skapa sammanhang. Att använda historia gynnar förståelse i ämnet.141 
Användning av källmaterial betonar det betydelsefulla i ämnet historia och 
eleverna får upptäcka historia genom att undersöka olika källor. Det är inte 
självklart för alla eleverna att på ett relevant sätt ta sig an ett källmaterial. 
Det är mer krävande, vilket med tydlighet framkommer i texterna. I 
elevessäerna går det att se olika sätt att ta sig an arbetet. De flesta elever 
använder materialet som om man läste vilken text som helst, medan några är 
försiktigare och ställer frågor samtidigt som de reflekterar över typen av 
material. Finns svagheter i källan, säger en källa samma sak och svarar källan 
på min fråga? 
                                                        

140 Ali, elevessä 2010. (Johans essä, 2010, innehåller också en kort berättande del 
då han vill förmedla känslor och inlevelse.)  
141 Jan Thavenius 1983, s.126. Jan Bjarne Bøe 1995, s. 152-160. 
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I engelsk historieundervisning (New History) har källmaterial använts 
och arbetet anses ha öppnat möjligheter att höja nivån på undervisningen. 
Det arbetet har fortsatt och idag utvecklas idéer och källmaterial som ställs 
mot varandra i en historisk händelse för att elever ska tolka en händelse.142 I 
amerikanska National Standards (1994) ställs återkommande krav på att 
eleven ska kunna använda källmaterial, då både för att jämföra och värdera 
olika källor, men källmaterial ska också användas vid historiska 
undersökningar. Historisk kunskap är beoende av kritisk användning av 
källor och Lévesque menar att det är nyckeln till historiskt tänkande.143 

I Bruce VanSledrights studie, In search of America´s Past, jobbar en 
klass 11-åringar med historiskt källmaterial och VanSledright visar att även 
unga skolelever kan ”do history”. För VanSledright är arbete med 
källmaterial en viktig förutsättning för att utveckla historiskt tänkande i 
skolan och han kallar sina elever för detektiver i ämnet historia.144 Eleverna 
lär sig att söka bevis, att argumentera, att jämföra, använda källkritik och att 
skapa en hypotes, och arbetet sker med hjälp av en lärare som interagerar 
och stimulerar arbetet i klassen. VanSledright vill nå förståelse för ämnet och 
komma bort från en undervisning som baseras på att memorera fakta från 
läroboken. Fler amerikanska studier visar att elevers förståelse för historia 
ökar när elever får möjlighet att skriva historia utifrån källmaterial.145 

I projektet Hälsan i Norrköping under första världskriget har alla elever 
efter projektstart börjat sitt arbete med att läsa sjukjournaler på plats i arkiv 
och detta källmaterial är arbetets utgångspunkt (se bilaga). Alla mina elever 
uppskattade att få komma in i ett riktigt arkiv och i utvärderingen går att 
läsa: 

Det blev väldigt konkret och verkligt i och med att det handlade om 
riktiga personer med reella sjukdomstillstånd, och inte några påhittade 

                                                        
142 Linda Symcox  & Arie Wilschut, National History Standards. The problem of 
the canon and the future of teaching history, North Carolina 2009, s.126. 
143 Stéphane Lévesque 2008, s. 128. 
144 Bruce VanSledright 2002, s. 17. 
145 James F Voss & Jennifer Wiley, “A Case Study of Developing Historical 
Understanding via Instruction”, Stearns, Seixas & Wineburg, Knowing, Teaching 
and Learning History, New York 2000, s. 387. 
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exempel, […] det är svårt att förstå att det verkligen var RIKTIGA 
människor vi läste om […] Att se gamla journaler var coolt att se.146 

Vid sidan av sjukjournalerna har eleverna läst stadsläkarrapporter, dödsbevis, 
journalblad, brev och tidningsartiklar från tiden. Det här materialet har jag 
plockat fram och kopierat med tanke på svårighetsgrad och omfattning. 
Under arbetsprocessen har jag haft samtal med var och en av eleverna för att 
diskutera hur en artikel eller ett brev kan användas. Elever är kloka och inser 
snart vitsen med att arbeta med källor, trots att de i början tyckte att det var 
lite svårare än vanligt att ta fram relevant fakta. 

Nyttigt att inte läsa något som någon annan redan kommit fram till, 
utan att själv få dra egna slutsatser utifrån det material som man studerat. 
Det kräver att man tänker till och försöker se samband mellan de källor 
som finns.147 
 
Händelserna blir då mer verkliga och känns mer äkta när man tar del av 
så gammal nedskriven information.148 

Hur påverkas elevers historiska tänkande av användning av källmaterial? 
Självklart påverkas alla elever av arbetet med källmaterialet, eftersom 
källmaterialet är grunden för den historiska undersökning som de gjort i 
kursen Historia B. Men vad tar de med sig till svensklektionen då de ska 
skriva historisk essä i kursen Svenska B? Jag väljer att kommentera de elever 
som explicit använder sig av källmaterialet i sin essä. Källmaterialet används 
ur två olika perspektiv, dels för att ge exempel på människoöden och 
människans utsatta situation och dels för att hänvisa till historia som 
vetenskap.  

Sjukjournalerna väcker många tankar och då främst hos de elever som 
läst Epidemisjukhusets journal över spanska sjukans offer. Här möts 
ungdomarna av ond bråd död och de påverkas framför allt känslomässigt av 
källmaterialet. I journalerna finns uppgifter som namn, adress, ålder, 
inskrivningsdag, utskrivningsdag/ dödsdag och de avlidna markeras med ett 
kors i journalens marginal. Moa ger exempel på familjen Knutssons öde och 
berättar om far, mor och ett barn som skrevs in samma dag. I journalen går 
det sedan att läsa att först dog mamma, sedan pappa och ensam och 

                                                        
146 Arvid, Henny, Elias, utvärdering 2009. 
147 Stina, utvärdering 2009. 
148 Elina, elevessä 2010. 



74 

utskriven blev en fyraårig flicka. Moa ställer vidare frågor och funderar över 
vad som händer ett föräldralöst barn på 1910-talet. Sussie fortsätter: 

Att sitta där och bläddra i den gamla boken och försöka läsa igenom 
namnen, som var skrivet med konstig skrivstil av bläck, gav mig jobbig 
rysning längs ryggraden. Det kunde stå: Siv Karlsson, vilken gata hon 
bodde på, hur gammal hon var och i de flesta fallen fanns där även ett 
kors vid sidan av, som betecknade att dem hade dött.149 

 

Bild 4. Epidemisjukhusets journal den 8 november 1918. Norrköpings 
Epidemisjukhus DI: 7, journal 1918-1922, Norrköpings Stadsarkiv. 

Källmaterialet hjälper eleverna att konkretisera och exemplifiera 
tuberkulosen och spanska sjukans härjningar. Elever hänvisar också till sin 
egen historiska undersökning i essäerna.150 Flera elever använder den 
tuberkulossjuka Eva Stenkulas brev för att skildra sjukdomen tuberkulos och 
här finns möjlighet att konkret visa hur tuberkulos kunde upplevas av en 
ung människa för hundra år sedan. Stina inleder sin essä med citat från Eva 
Stenkulas brev och hon lyckas visa den ångest och dödsskräck som den unga 
flickan känner. Källmaterialet visar sjukdomens symtom och berättar också 
om läkarens ordination. 

                                                        
149 Moa, Sussie, elevessäer 2009. 
150 Axel, elevessä 2010. (Axel skriver att 90 procent av Trozellisjukhusets patienter 
fick sin vistelse betald av fattigvården.) 
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[…] doktorn har varit här, och han har förklarat att jag har uselt bröst 
och usla lungor och troligtvis också underlivslidande, ty han skakade 
betänkligt på huvudet och sade att jag ska åka in till honom och 
undersöka mig […] Mamma kan aldrig tro vad jag har för idéer, jag går 
och tänker så mycket på att det skulle vara hemskt att bliva skendöd. Hör 
mamma om jag dör, vilket jag naturligtvis inte gör på länge, så låt mig 
ligga länge lik, för tänk om jag blev skendöd.151 

Sjukjournalerna innehåller också information om i vilken församling de 
sjuka bodde. Olle kan visa att de som bodde i stadens centrala delar 
drabbades värre av spanskan. Här var alltså smittrisken som högst. 

Enligt statistik som vi har fått tagit del av från Norrköpings stadsarkiv så 
kan man tydligt se att de som drabbades hårdast var de som bodde i de 
centrala delarna i Norrköping. Där bodde man också trängre än vad man 
gjorde i utkanterna.152 
 
Under oktober månad i Norrköping år 1918 insjuknade 138 personer i 
spanska sjukan enligt stadsläkarens epidemijournal. Ungefär hälften av de 
insjuknade avled […]153 
 
Det finns läkaranteckningar på människor som kommit in på sjukhuset 
och på samma dag avlidit.154 

Agnes använder stadsläkare Söderbaums rapport och drar också en slutsats 
kring källans värde idag: 

Enligt läkaren Wilhelm Söderbaum drabbades 9783 människor i 
Spanska sjukan året 1918, det var under det här året och speciellt under 
hösten, som sjukdomen kom att slå hårdast mot mänskligheten. Läkarna 
på sjukhusen förde statistik om hur många som drabbades utav Spanska 
sjukan och även hur många som avled, det tror jag har haft otrolig 
betydelse för oss, eftervärlden, så vi har haft en möjlighet att kunna 

                                                        
151 Utdrag ur Eva Stenkulas brev, urval gjort av Stina. Eva Stenkula föddes12/10 
1860 i Helsingborg och avled knappt 20 år gammal 29/3 1880. Familjen var hårt 
drabbad av tuberkulos och efter faderns död (i tuberkulos) 1867 kom Eva under 
perioder att bo hos släktingar. Under sina sista år bor hon en tid hos prästen i 
Ringarum, Östergötland. 
152 Olle, elevessä 2009, Ali, elevessä 2010. 
153 Emma, elevessä 2010. 
154 Ester, elevessä 2010. 



76 

studera och förstå Spanska sjukans spridningsförlopp under den här 
tiden.155 

Källmaterialet används även för att eleverna vill betona ämnet historia och 
de är måna om att hänvisa till källor som använts. Karin hänvisar 
genomgående till källmaterialet i sin essä och då främst till 
Trozellisjukhusets journal och Hälsovårdsnämndens statistik, men också 
dödbevis. När hon beskriver tuberkulosen i Norrköping kan hon på ett 
sakligt vis ge information och detaljer för att bekräfta situationen i staden.  

Det var inte ovanligt att man bodde omkring två-åtta personer i ett rum 
med eller utan kök, men det finns även skrämmande siffror på att man i 
vissa fall bodde 13-14 personer i ett rum och kök. […] nästan 45% av 
dem som drabbades av tuberkulos i Norrköping jobbade inom vävnads-, 
beklädnads- samt träförädlingsindustrin […] Många av dem som 
vårdades på Trozellisjukhuset hade inte själva ekonomiska möjligheter att 
betala för sin vård. […] Många dog i hemmet innan de fått vård […]156 

I essän kan hon tydligt och konkret visa på trångboddhet och de insjuknades 
yrke och med hjälp av källmaterialet blir essän intressant. Matildas essä 
påminner om Karins och hon väljer också att utnyttja källmaterialet för att 
lägga fram bevis för de sjukas situation. Hon visar också på att journalerna 
berättar om de inlagdas ekonomiska situation i och med att det går att utläsa 
vem som betalade sjukhusräkningen. Matilda visar att källmaterialet kan 
vara svårt att tolka då det är oklart vilka som tillfrisknat när de skrevs ut från 
Trozellisjukhuset och hon visar att sjukjournalerna ska läsas med källkritiska 
ögon. 

Att hålla koll på hur många som överlevde är svårt att säga i och med att 
många dog även i hemmen och detta betyder att det finns ett stort 
mörkertal.157 

Hjalmar fortsätter: 

[…] jag kan inte låta bli att tänka på hur stor siffran för antalet döda 
egentligen var, alla blev ju inte bokförda. 
 

                                                        
155 Agnes, elevessä 2010. 
156 Karin, elevessä 2009. 
157 Matilda, elevessä 2009. 
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Att så många människor som 10.000 drabbades i vår lilla stad är 
någonting som är oförståligt för mig och då får man ändå ta hänsyn till 
att alla fall kanske inte anmälts.158 (spanska sjukan) 

Elevernas källkritiska kommentarer är ganska ovanliga i undersökningen och 
elever är säkerligen ovana att konfronteras med källor direkt från arkiv, 
källor som inte är framtagna av en läroboksförfattare. Den engelske 
historiedidaktikern Shemilt ser olika färdighetsnivåer i arbete med 
källmaterial. Den lägsta nivån är elever som inte ser några problem utan 
godtroget tar till sig källan. På en högre nivå ifrågasätter eleven källans 
trovärdighet (primär källa eller sekundär källa), funderar om källan är 
fullständig och inser att arbetet med källan ska prövas mot en hypotes.159 

Peter är en av få som explicit betonar internet och Gapminders styrka som 
källa: 

[…] man kan använda sig av verktyget www.gapminder.org och se hur 
de fattiga områdena påverkas av TBC. Detta verktyg är väldigt bra då 
man kan ställa in och jämföra olika kategorier med varandra. Deras 
levnadsförhållanden kan jämföras mot Sveriges levnadsförhållanden 
innan och under första världskriget detta kan även styrkas från 
undersökningen från stadsarkivet […]160 

Det fungerar alldeles utmärkt att kombinera historiskt källmaterial och en 
källa som Gapminder.  

Finns då någon risk att arbeta med källmaterial? Studien är överlag 
mycket positiv till arbete med källmaterial då metoden bland annat hjälper 
elever att konkretisera historien, men en elev, Ella, förirrar sig och gör Eva 
Stenkulas brev till sina egna ord. Dessutom har hon inte klarat av att tolka 
breven.161 

                                                        
158 Hjalmar, Tyra, elevessäer 2010. 
159 Linda Levstik, & Keith Barton 2008, s. 210. ( Här refereras Denis Shemilts 
nivåer i arbete med källmaterial i skolan.) Stéphane Lévesque 2008, s.128. 
160 Peter, elevessä 2010. 
161 Ella, elevessä 2009.  
     Kaat Wils 2009, s. 23-27. (I en artikel av diskuteras fördelen att arbeta med 
källor, men också vilka risker arbetet kan medföra.) 
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Två elevers historiska tänkande 
Samhällsvetenskapligt program har heterogena klasser och för att visa att 
undervisning på detta program kan vara komplicerad väljer jag att 
kommentera två elevtexter för att visa på den stora bredden i mitt material.   

Till min hjälp, för att kommentera text 1 och 2, använder jag 
språkforskaren Torlaug Løkensgard Hoel, som kan urskilja två olika 
textnivåer i språket. Lokal textnivå innebär att skribenten har svag förmåga 
att skriva och energin används för att stava rätt, sätta skiljetecken och bygga 
meningar. Dessa elever måste förmodligen sätta in en riktig 
kraftansträngning för att lyckas formulera en historisk essä. På den lokala 
textnivån menar Hoel att eleven har svårt att abstrahera sin text, utan väljer 
ut konkreta fenomen. Att skriva är onekligen en komplex kognitiv process 
och goda skribenter har en helt annan förutsättning att formulera en essä 
med ett tydligt budskap.162  

Exempel 1. Lokal textnivå eller konkret historiskt tänkande. 

Tuberkulos historiens största katastrof  

Vi känner igen det  som Tuberkulos  men det  har även kal lat s  för  
Tuberculum som betyder l i ten knöl .  

Smärta i bröst korgen, hektisk feber och lungröta (lunginflammation) är några av de 
symptomen som man kan ha när man drabbas av tbc. Närmare 5000 liv 
runtomkring i världen blir drabbade, det är så mycket som en tredje del av världen. 

Tbc är en av världens största sjukdom drabbar många men det drabbar inte lika 
många som i hiv/aids. Man kan säga att dem två epidemierna går hand i hand, båda 
har tagit många liv och tar fortfarande många liv. 

Man kämpar för att hitta något botemedel för än så länge har man bara vaccin som 
saktar ner sjukdomen så man har en chans att leva. Jag tror att det kommer ta lång 
tid innan man får fram ett botemedel mot tbc så det kommer nog vara kvar längre 
än vi själva tror. 

Är tbc en svensk sjukdom? nej, Men hur kom den då till Sverige. 

Som vi vet har Sverige växt som land där med växer även ständerna. 

                                                        
162 Torlaug Løkensgard Hoel 2009, s. 27-31. 
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Mellan 1100-talet och 1900-talet så var det värst för den svenska befolkningen. Man 
har inte dem direkta dödsantalen, men där Sverige blev stabilare och sjukdomen 
började lugna ner sig vet man att omkring en miljon människor mist sina liv i just 
tbc. 

Jag själv tror att det alltid kommer att finnas i Sverige, vilket det gör nu. Men man 
har det under mer och bättre kontroll än förr i tiden. Eftersom att man testat flera 
olika botemedel så tror jag att det är lättare att veta vart man ska börja för att hitta 
vaccinet mot tbc. Och även har läkare större erfarenhet nu än då. Och kraven 
kommer att bli högre och högre för varje år på läkarutbildningen. 

Kommer tbc komma tillbaka och bli en katastrof igen innan vi hittat botemedlet?                                 
163 

Elevessän ovan saknar struktur och syfte. För att använda Hoels 
begrepp är texten skriven på en lokal nivå där konkret fakta presenteras, men 
där skribenten inte lyckas ge sammanhang, göra jämförelser och använda de 
fakta som presenteras.  

Eleven, som skrivit denna text, har deltagit i undervisning och lämnat 
in en historisk undersökning och detta blev den historiska essän. Som 
undervisande lärare ser jag detta resultat som ett misslyckande. Essän består 
av ett antal pratiga påståenden och faktafelen är flera. Resonemanget i essän 
är ologiskt och eleven motsäger sig själv och texten verkar snarast vara en 
disposition/ ett utkast. 

Varför blir det så här? Jag tror att eleven inte valt att lägga tid på 
uppgiften, utan nöjt sig med att skriva ner några påståenden. Mottagaren av 
texten är en svensklärare, så möjligtvis blir historiska fakta av underordnad 
betydelse. Ett annat skäl är att eleven har frånvaro, undviker diskussion 
under projektet och säkerligen finns brister i självförtroendet. (När eleven 
besökte Stadsarkivet i september 2009, ställde eleven en så vettig fråga att jag 
antecknade det. Eleven frågade hur det var möjligt för fattigvården att betala 
alla sjukhusräkningar från Trozellisjukhuset, så visst fanns intresse och ett 
historiskt tänkande, men var i processen försvann det?) 

Kanske finns brister i de kognitiva färdigheterna? Att skriva en essä 
kräver ett tankearbete och att eleven strukturerar innehållet i texten. Eleven 
måste alltså utifrån den kunskap undervisningen resulterat i, konstruera sin 
egen kunskap och förmedla den i en text. Essän kräver också en viss 
                                                        

163 Anonym elevessä, 2009. 
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självständighet när eleven ska göra sitt val av vilka fakta som ska presenteras 
och samtidigt kräver essän en struktur, en ”röd tråd”. Texttypen kräver att 
eleven bearbetar texten, samtidigt som eleven ska dra slutsatser och analysera 
materialet. I sin essä kan inte eleven luta sig mot en handlingskedja, utan det 
är nödvändigt att organisera innehållet. Eventuellt hade det varit lättare för 
denna elev att skriva sin essä i berättande form. 

Kan en svag elevessä visa historiskt tänkande? Alla elever kan visa 
historiskt tänkande i någon form och visst går det att se historisk empati när 
eleven i inledningen skriver om smärta och hektisk feber. Tänkande i 
perspektivet då – nu går att ana och tankar om framtiden finns om man 
studerar frågan i avslutningen. I texten kan man se en tro på förändringens 
möjligheter. Men bristerna är många då essän saknar röd tråd. 
Sammanhanget brister och läsaren blir närmast förvirrad. Att pricka av några 
eventuella tecken på historiskt tänkande kan kännas meningslöst då eleven 
uppenbarligen inte haft ett syfte och en tanke bakom sin egen text. 
Säkerligen finns brister i ordförrådet, och med brister i ordförråd och 
förståelse av begrepp minskar förutsättningarna att tänka och formulera 
sig.164  

Kanske kan man påstå att denna essä representerar konkret historiskt 
tänkande? Konkret historiskt tänkande innebär, med min definition, att 
eleven berättar hur något var, utan att ge en historisk förklaring. Ett annat 
begrepp som används är knowledge telling, och som beskriver hur svaga elever 
skriver ner allt de kan utan att förklara eller analysera och utan tanke på 
struktur.165 

Den andra nivån kallar Hoel en global textnivå och då har skribenten så 
goda färdigheter att man kan fokusera på stil, struktur och analys.166 

                                                        
164 John B Carroll, Språk och tanke. En psykologisk analys av språkets och tankens 
ömsesidiga beroende, Halmstad 1967, s.13. 
165 Arja Virta, ”Elevers historietexter – en möjlighet att betrakta tänkande”, 
Historiedidaktik i Norden 6 , Veijle 1996, s. 269. 
166 Torlaug Løkensgard Hoel 2009, s. 27-31. 
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Exempel 2. Global textnivå eller abstrakt historiskt tänkande 

Tuberkulos – en indikator på klyftor i samhället 
”Nu är mammas önskan uppfylld, doktorn har varit här, och han har 
förklarat att jag har uselt bröst och usla lungor, och troligtvis också 
underlivslidande, ty han skakade betänkligt på huvudet och sade att jag ska 
åka in till honom och undersöka mig. ---Mamma kan aldrig tro vad jag har 
för idéer, jag går och tänker på att det skulle vara så hemskt att bliva 
skendöd. Hör mamma om jag dör, vilket jag naturligtvis inte gör på länge,  
så låt mig ligga länge lik, för tänk om jag blev skendöd.” Utdrag från ett brev 
skrivet av Eva Stenkula, i slutet av 1800-talet. 

Berättelsen är en del av ung flickas brev till sin mor, hon är sjuk i tuberkulos 
under första världskriget och få bo hos några släktingar. Brevet skulle kunna 
vara skrivet av många svenskar under första världskriget. Tuberkulosen 
drabbade en stor del av befolkningen, och Norrköping var en av de värst 
drabbade städerna. Att just Norrköping drabbades så hårt beror på en rad 
faktorer. Det var en arbetarstad, och industrierna låg vägg i vägg. Människor 
trängdes med varandra, både i fabriken och hemma, vilket bidrog till snabb 
smittspridning. 

Arbetarna bodde trångt, i små dragiga lägenheter, ofta en liten etta med kök. 
Två familjer samsades om dessa ytor, varpå den ena familjen med 5 personer 
fick bo i köket, medan den andra med 4 personer klämde in sig i det lilla 
rummet. Men det var inte bara hemma det var lika trångt och luktade som i 
ett hockey-omklädningsrum. På jobbet i textilfabriken var det om möjligt 
ännu sämre luftkvalité och dessutom hördes ett ständigt öronbedövande 
buller. Hemma kastades avloppet ut på gården, toaletten bestod av ett hål i 
marken utanför huset och soporna hämtades någon gång ibland efter att de 
legat och ruttnat på gården. Dessa vidriga hygienförhållanden i kombination 
med dålig, eller ingen ventilation alls, var några utav de avgörande orsakerna 
till att tuberkulosen kunde sprida sig. 

En annan orsak var de stigande matpriserna under kriget. Arbetarna hade 
inte råd att köpa mat på sin låga lön. Utan näringsrik mat försämras 
immunförsvaret snabbt. Man kan också tänka sig att sömnen påverkades 
negativt av den dåliga bostadsstandarden. Att det dessutom pågår ett 
världskrig, som när som helst kan tvinga en pappa eller en son ut i krig, 
bidrog nog inte heller till en god nattsömn. 
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Förmodligen är det inte så stor skillnad mellan att ha varit sjuk i tuberkulos 
under första världskriget i Norrköping, och att vara det idag i ett U-land. 
Avgörande faktorer för att sjukdomen ska spridas är dåliga bostäder och 
dåliga hygienförhållanden. Precis som de förhållanden som var i Norrköping 
under första världskriget. 

Att idag bo i ett U-land, i ett plåtskjul, med 6 andra familjemedlemmar och 
rent vatten 3 km bort, är jämförelsevis lika vidrigt som ovan nämnda 
situation i dåtidens bostad i Norrköping. Möjligen att ventilationen kan vara 
något bättre då skjulet förmodas vara ganska dragit. Där ligger till och med 
Norrköpings gamla dragiga bostäder i lä, bokstavligt talat. Och på jobbet i 
fabriken, om man nu har ett jobb vill säga, är det lika långa arbetsdagar och 
lika dålig arbetsmiljö som det var i Norrköping för ett sekel sedan. Även om 
det kan kännas obekvämt, är det svårt att undgå att säga att utvecklingen 
gått framåt på ett otroligt ojämnt och orättvist sätt. 

Hur det är att drabbas av en allvarlig sjukdom, i en tid då krig riskerar att 
bryta ut när som helst och när det inte finns pengar till mat eller ordentlig 
sjukvård, kan vi i dagens Sverige ha svårt att förstå. Men tuberkulos är 
fortfarande ett stort problem för många länder och det är än idag många 
som kan förstå hur det kändes för Eva Stenkula, även om Sveriges utveckling 
gått vidare. 

Det är länder som har dålig ekonomi, bristande sjukvård och där krig härjar 
runt hörnet, som förstår hur det måste ha känts. Det är länder som den 
västerländska världens media har svikit. Dessa länder får inte plats i våra 
tidningar, där skrivs det bara om våra egna, jämförelsevis ganska små 
problem. Det är en pågående hets kring Svininfluensan, som får mer plats i 
media än Idol, medan tuberkulos får mindre uppmärksamhet än Bonde 
söker fru. Under en period månadsskiftet april – maj i år, 2009, dog det 31 
personer i Svininfluensan. Under samma period fick över 63 000 människor 
sätta livet till på grund av tuberkulos. Antalet nyheter som kunde läsas om 
svininfluensan på Google, var en kvarts miljon, medan motsvarande siffra 
för tuberkulos var 6 500. Det är lätt att glömma det man inte vill minnas, 
och lätt att blunda då problem behöver lösas. 

Oavsett om man lever i ett U-land idag, eller levde i Norrköping i början av 
1900-talet, var det också samma symtom man drabbades av. Man kan förstå 
att Eva Stenkula var orolig över döden, då hög feber, nattsvett och trötthet 
ständigt gjorde henne sällskap, samtidigt som hon blev lika mager som 
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dagens catwalk-modeller. Att se ut som en modell, om än aningen blekare 
och svettigare, är en klen tröst när man hostar blod och slem i flera veckor. 

Det är inte en slump att tuberkulos är en i stort sett utdöd sjukdom i ett I-
land som Sverige. Lika lite är det en slump att tuberkulos fortfarande härjar i 
U-länder världen över. Tuberkulos är en sjukdom som slår mot de svaga, när 
bostäder, mat och sjukvård inte räcker till för att hålla människor friska. 

Hur tuberkulosen kommer att påverka mänskligheten i framtiden kan man 
bara spekulera i. Men klart är, att det är en sjukdom som är ovillig att släppa 
taget om mänskligheten och ständigt påminner oss om världens orättvisor 
och brist på jämlikhet. Inom en snar framtid borde Tuberkulos vara lika 
omodernt i U-länder, som det redan är i I-länder. Men så länge människor 
tvingas leva i dåliga bostäder och inte har tillgång till mat och rent vatten, 
kommer tuberkulos att finnas kvar. Och medan svenskar ser på dammiga 
utställningar av dåtiden tuberkulos på museum, kommer samma sjukdom 
fortfarande att vara en högst aktuell och plågsam del av vardagen för många 
fattiga.167 

Stina visar på olika typer av historiskt tänkande i sin essä. Först och främst 
sätter hon in tuberkulos i en kontext, då hon beskriver den usla bostads- och 
arbetsmiljön i Norrköping för hundra år sedan. Dessutom tar hon upp 
Norrköpings utsatta situation under första världskriget. Stina använder 
tidsperspektiven då- nu- framtid i sin essä hon har inga svårigheter att växla 
tidsperspektiv och hon ser också den rika världens standardutveckling och 
med den vår världs förbättrade levnadsvillkor. I essän använder hon historisk 
empati och lever sig in i sjuka människors situation för hundra år sedan och 
vid flera ställen i texten använder hon sin förmåga att värdera. Rubriken i sig 
är en pekpinne, pekpinnar riktas mot medias ensidiga nyhetsrapportering, 
men framför allt döms den rika världen, då som idag, för ett orättvist 
samhälle. Norrköping är en utgångspunkt i essän och i essän använder hon 
för övrigt den fattiga världen som sitt globala rum. Eva Stenkulas brev är det 
källmaterial som Stina väljer och med det inledande citatet skapar hon en 
direkt känsla för den dödsångest som tuberkulossjuka kunde känna och hon 
använder också Hälsovårdsnämndens statistik för att ge exempel på 
trångboddhet i hem drabbade av sjukdomen. Texten är väldisponerad och i 
varje stycke presenteras relevanta kunskaper och dessa kunskaper vävs ihop 
till en helhet. 
                                                        

167 Stina, elevessä 2009. 
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Abstrakt historiskt tänkande innebär, i min förklaring att en elev kan 
göra jämförelser och obehindrat rör sig över tid och rum. Det amerikanska 
begreppet är här knowledge transforming och essän har en medveten struktur, 
med en intresseväckande inledning och tydlig avslutning. I sin disposition 
låter Stina olika tidsperspektiv möta varandra, men essän är skriven i en 
kronologisk ordning, där staden är utgångspunkt. Essän når en global 
textnivå, då skribenten förutom att hon strukturerar sina tankar på ett 
medvetet sätt, också visar att texten har ett tydligt syfte och ett klart 
budskap.168 

Stina är en elev som ”gör som läraren säger”, hon deltar aktivt, är 
begåvad och intresserad och har lätt att ta instruktioner. På ett vis kan essän 
ses som en traditionell skoltext, men trots allt råder inga tveksamheter att 
hon jobbat igenom källmaterialet, gjort val och lyckas presentera sin text 
med klart syfte. Stina visar att hon använt historiskt tänkande i sitt arbete 
och att hon besitter historisk förståelse. 

Arvid är en elev som ur en synvinkel är mer självständig då han 
formulerat sin essä. Han väljer att transformera innehållet till C M Bellmans 
tid och skildrar dåtidens usla livsvillkor och med kommentaren:  

”Ack, vad för en usel koja” är nummer 34 i ordningen utav Bellmans 
epistlar och just den frågan skulle därmed vara ypperlig att ställa till den 
aktuella periodens regenter angående deras behandling utav, samt 
likgiltighet inför de lägre klasserna i samhället och dessas 
levnadssituation. 

Arvid sätter in sin essä i en kontext, använder olika tidsperspektiv, har en 
förmåga att värdera och visa empati. Och kanske är essän även en flirt med 
svenskläraren som är mottagare av texten.169 

”Man kan anta att en effektiv inlärning resulterat i välordnade, aktiva 
kunskapsstrukturer och ineffektiv inlärning i fragmentariska och splittrade 
detaljkunskaper”170, skriver Arja Virta och dessa ord och den differens som 
finns mellan elevessä 1 och 2 ovan kan få den undervisande läraren att sucka 
tungt och tvivla på sin förmåga. Stina och den anonyma eleven har nämligen 
deltagit i samma arbetsprocess, tagit del av samma källmaterial och under två 

                                                        
168 Arja Virta 1996, s. 269. 
169 Arvid, elevessä 2009. 
170 Arja Virta 1997, s. 166. 
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och ett halvt år undervisats av samma lärare, men trots detta skiljer sig 
resultatet markant. Dessa båda elevexempel visar med tydlighet de 
svårigheter lärare har när de ska undervisa på det samhällsvetenskapliga 
programmet med dess heterogena klasser. 

 Varför finns inget spår av historiskt tänkande? 
I programmålen för samhällsvetenskapligt program står bland annat att 
elever ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, och de ska använda det 
svenska språket för reflektion och lärande. De ska tränas i att tolka, analysera 
och se samband.171 Trots dessa ord och projektets uppläggning, där eleverna 
arbetat med källmaterial och formulerat egna frågor till den historiska 
undersökningen avstår en elev att formulera sig självständigt. 

Nils-Erik Nilssons avhandling, Skriv med egna ord, visar just hur 
vanligt det är att elever på högstadiet skriver av texter från böcker, tidningar 
och internet. Nilsson menar att elever inte ser något fel i att plocka texter 
från internet för att sedan göra dessa till sina egna och att plagiera texter blir 
allt vanligare i skolans värld. Ungdomar producerar på detta vis texter som 
de inte själva förstår. I avhandlingen kan Nilsson identifiera olika typer av 
avskrift. Kopisten är den elev som skriver av långa texter ordagrant och 
Samplaren är den elev som skriver av ordagrant, men gör ett eget urval. 
Samplaren är vanligast i skolans värld. Omskaparen är en elev som ändrar 
ord och ordningen på meningar och Referenten återger text med egna ord, 
men följer ursprungstextens disposition och klarar inte att tillföra egna 
slutsatser. Självständiga och egenproducerade texter är ovanliga i Nilssons 
undersökning.172 

Ja, varför plagierar eleven? Brister tilltron till de egna tankarna och det 
egna språket eller är detta beteende ett väl intränat arbetssätt i svensk skola?  

En pojke av femtiosju elever, skrev av annan text när han producerade 
sin essä och vill jag karakterisera honom som ”samplare”. Karl har hämtat en 
stor del av sin text från Internet och klippt ihop fyra olika källor som sin 
egen text. Att texten är ett plagiat märks tydligt då fakta återkommer, den 
röda tråden brister och han staplar påståenden efter varandra. Karl använder 

                                                        
171 www.skolverket.se (programmål för samhällsvetenskapligt program) 
172 Nils-Erik Nilsson, Skriv med egna ord: en studie av lärprocesser när elever i 
grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter”, Malmö 2002, s. 84-96. 
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fakta och ordval som inte är hans egna tankar och ett exempel kan vara när 
han använder begrepp som reaktivt immunförsvar. Trots att Karl har 
deltagit i arbetsprocessen och lämnat in en historisk undersökning avstår han 
från att använda sina kunskaper och att formulera sin text självständigt. 
Säkerligen går det snabbare för en van internetanvändare att ”klippa ihop” 
en text än att producera essän självständigt. Texten är deskriptiv och spår av 
historiskt tänkande saknas då texten kan sägas vara en faktatext om spanska 
sjukan i allmänhet. Karl avstår från att kommentera, exemplifiera och 
jämföra i tid och rum.173  

Hur ska skolan arbeta för att motverka att elever reproducerar texter? I 
Olga Dysthes forskning finns stöd för att läraren ska vara aktiv och prata och 
diskutera med eleverna. På så vis kan osäkerhet och oklarhet motverkas och 
med en dialog i klassrummet tillåts elevens tankar att utvecklas.174 Det är 
viktigt att som undervisande lärare vara aktiv i arbetsprocessen, fråga hur 
han/ hon resonerar och vilka slutsatser som kan dras. 

Vad saknas i elevernas essäer och varför saknas vissa perspektiv? 

Eleverna har stor frihet och har möjlighet att göra egna val då de skriver sin 
historiska essä, men utifrån det källmaterial och den undervisning de haft 
tillgång till under projektet saknas ett par perspektiv. Ingen elev 
kommenterar det odemokratiska Sverige under första världskriget. Visst 
skrivs om stora sociala orättvisor, men politiska förklaringar saknas i 
texterna, trots att Norrköping drabbades av omfattande hungerupplopp i 
maj 1917.175 Elever värderar och kommenterar fattigdom och 
försörjningsläget, men jag har inget svar på varför de väljer att avstå att 
kommentera de politiska upploppen i maj. Vid tiden för hungerupploppen 
var den för eleverna bekante snusfabrikören Carl Swartz Sveriges 
statsminister och det gör det ännu märkligare att eleverna avstår att registrera 
detta i sina essäer. Är det eventuellt ungdomars ovana att diskutera politiska 
frågor, som gör att de väljer bort att explicit kommentera de politiska 
förhållandena i Sverige för hundra år sedan? Jag kan konstatera att det är lätt 
att väcka ett socialt engagemang, men att fokusera på politiska förklaringar 

                                                        
173 Karl, elevessä 2009. Urkunds analys av texten förvaras hos författaren. 
174 Olga Dysthe 1996, s. 236-249. 
175 Fredrik, 2010, är ett undantag då han nämner hungerupploppen i maj 1917. 
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har varit svårare. Kanske har politisk historia fått stryka på foten i 
undervisningen och en utmaning måste vara att intressera ungdomar för 
politisk historia för att visa vägen till förändring. 

Ett annat perspektiv som helt saknas är den regionala jämförelsen. 
Eleverna har haft tillgång till statistik från Linköping under motsvarande 
period, men ointresset för situationen i grannstaden är total. Orsaken till 
detta kan vara att ungdomarna har knappa kunskaper om Linköping och 
därmed kan en jämförelse försvåras och bli mindre angelägen. I stort sätt alla 
elever gör jämförelser i tid och rum och då är det säkert mer tacksamt att ta 
till uppgifter om förhållandena nationellt och globalt. Dessa siffror är mer 
braskande. 

För att sammanfatta. I denna empiriska del har jag studerat olika 
former av historiskt tänkande i femtiosju elevessäer. Med arbetets planering 
och uppläggning blev dessa kategorier tydliga i elevtexterna. De har 
inspirerats och formats efter Niklas Ammerts studie av historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker. Olika former av historiskt tänkande återfinns 
också i amerikanska studier och då främst Seixas teoretiska ramverk. 
Undersökningen visar att mina gymnasieelever reflekterar i olika 
tidsperspektiv, sätter in hälsoproblemen i en kontext och värderar 
händelserna i staden. De använder olika rumsliga perspektiv och 
källmaterialet används främst för att konkretisera situationen i Norrköping. 
Kategorierna, berättelse och personlig reflektion är inte lika frekventa och 
centrala i min undersökning, men visar på att historiskt tänkande kan 
uttryckas på olika sätt. För att visa på samhällsvetenskapligt program och 
dess heterogena klasser, kommenterar jag slutligen på två olika elevessäer. 
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Vanliga teman i essäerna 
Inledningsvis bör nämnas att ett övergripande projekt som handlar om 
Norrköpings industrialisering runt sekelskiftet 1900 har pågått i flera år vid 
skolan och engagerat ett antal gymnasieklasser. Frågor om sociala och 
ekonomiska förhållanden har stått i centrum, och ett projekt om hälsa och 
sjukvårdsfrågor planerades för några år sedan, men kom att få särskild kraft 
med den diskussion om pandemier som aktualiserats under senare år. Det 
kom givetvis att prägla och förstärka arbetet med historien om hotfulla och 
svåra sjukdomar i Norrköping och leda till att andra viktiga aspekter kom i 
bakgrunden. Ett mycket tydligt exempel på att elever ser historiska händelser 
ur ett dagsaktuellt perspektiv. 

En redovisning av en så komplicerad undersökning som elevers 
föreställningsvärld kräver eftertanke. Vad innebär begreppet 
föreställningsvärld? Jag väljer Judith Langers definition av begreppet: 

Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar av sammanlänkande 
idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller 
våra tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser där 
man uttrycker och delar med sig av tankar och tolkningar.176 

Det är således viktigt att undvika övertolkning av texterna utan snarare söka 
se dem i en helhet. Jag är möjligtvis av högre grad ”medskapare” i den här 
delen av undersökningen då jag sammanställer elevers olika föreställningar. 
Vi kan ju inte begära genomreflekterade diskussioner av artonåringar, men 
vi kan konstatera att många texter är välskrivna med starkt engagemang. 
Och jag vågar påstå att eleverna kände de sig delaktiga i projektet. 

Vad vill då eleverna berätta? Vi kan studera urval av perspektiv och 
fakta. Här finns också en traditionellt grundläggande skillnad mellan 
ämnena historia och litteraturvetenskap. I historia måste finnas riktig och 

                                                        
176 Judith A Langer, Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och 
litterär förståelse, Göteborg 2005, s. 23. 
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dokumenterad fakta, medan litteraturvetenskapen arbetar med tolkning, och 
den är fri och kan variera. Forskning kring berättelsebegreppet har fått ökat 
intresse inom historieämnet sedan 1970-talet och närmar sig på så vis 
litteraturvetenskapen. Den här delen av min undersökning gränsar alltså till 
litteraturvetenskapen, men med tydligare fokus på att studera 
återkommande och meningsbärande innehåll i elevtexterna. Nu handlar det 
inte om historisk kunskap i strikt mening, utan snarare om elevers subjektiva 
förhållande till historisk kunskap och det historiska tänkandet. Eleverna får 
med fakta som grund använda idéer och känslor, då de skriver sina texter 
och elever har självfallet olika föreställningsvärldar då varje individ påverkas 
av sin erfarenhet. 

Inför projektstarten fick eleverna frågan vilken bild de hade av staden 
för hundra år sedan. I svaren föreställer de sitt Norrköping som en ”grå” och 
nedsmutsad industristad med en fattig befolkning. På frågan om de själva 
känner oro för att drabbas av sjukdom och ohälsa blev svaret att de känner 
stor tilltro till dagens sjukvård, men anser att det är möjligt att man kan 
drabbas i samband med utlandsresor.177 

Historiefilosofen Hayden White brukar ibland nämnas i samband med 
berättelseteorier. Han har i sin forskning beaktat de tankestrukturer som 
människan är bekant med från litteratur och berättelser. White kan markera 
fyra olika strukturer som är återkommande; romance, comedy, tragedy och 
satire. Dessa hjälper oss att förstå och tolka sammanhang och skapa historisk 
mening, och White menar att de är dominerade i litteraturen sedan 
renässansens tid. I sökandet efter mening i tillvaron gestaltas, ordnas och 
förklaras det förflutna med hjälp av dessa så kallade troper.178 Jag bedömer  
Whites troper svåra att använda på elevessäer och att de är ett oprecist 
verktyg för mitt arbete att analysera vardagsnära elevtexter.  

Peter Aronsson framhåller i sin bok Historiebruk – att använda det 
förflutna, Whites arbete och använder dessa troper som en utgångspunkt då 
han konstruerar sina idealtyper av historiemedvetande. Aronsson menar även 
att det finns en otydlighet i Whites teser som har en stark litterär 

                                                        
177 Elever 2009 svarade på frågan om de kände sig oroliga att drabbas av ohälsa 
idag. Elever 2010 svarade på samma fråga, samt vilken bild de har av Norrköping 
för hundra år sedan. 
178 Hayden White, Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism, London 1985, 
s. 51-100. 
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anknytning.179 Peter Aronsson skriver i sin bok om människors 
föreställningar om historien och talar om historiekulturens grundtroper.  
Aronssons idealtyper är ”Intet nytt under solen”, ”Historien upprepar sig 
inte – förr helt annat än nu”, ”Guldåldern” och ” Framsteget – från mörker 
stiga vi mot ljuset”, och dessa grundtroper är en utgångspunkt i min 
studie.180  

Lina Sturfelt behandlar i sin avhandling, Eldens återsken. Första 
världskriget i svensk föreställningsvärld, berättelser från veckotidningar 1914-
1930 och har identifierat fyra övergripande svenska krigsberättelser; kriget 
som hemsökelse, kriget som saga, kriget som skämt och idyll och kriget som 
slakt. Sturfelt visar på bredd och variation i källmaterialet. En berättelse kan 
inte skildra den totala bilden av kriget utan avhandlingen lyfter fram olika 
krigsföreställningar.181 Avhandlingen är en inspirationskälla till min studie. 
Jag vill också, med reservation för mitt speciella material, ansluta till Lina 
Sturfelts definition av berättelsebegreppet, då hon menar att berättelsen är 
”en oskiljbar del av mänskligt handlande och därför grundläggande i vår 
förståelse”. Peter Gärdenfors framhåller också berättelsens betydelse för att 
skapa sammanhang och förståelse.182 Verklighet och berättelser är omöjliga 
att särskilja och människan använder berättelsen för att tolka och förstå sin 
omvärld. En berättelse kan både vara kollektiv och individuell och från en 
vedertagen bild av förfluten tid finns alltid möjliga motbilder. Här använder 
Sturfelt historiefilosofen David Carrs tolkning av berättelsebegreppet. David 
Carr jämför hur minnen kan väckas till liv i musiken. Toner, melodislingor 
och text väcker våra minnen, men det är omöjligt att veta varifrån ett 
specifikt minne härstammar. Berättelser finns hos oss från hela vårt liv och 
gamla berättelser påverkar och omvandlas i vårt möte med nya berättelser. 

                                                        
179 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, Malmö 2010, s. 78-
79. Aronsson använder inte begreppet trop som Hayden White, utan talar om 
idealtyper av historiemedvetande. 
180 Peter Aronsson 2010, s. 77-85. 
181 Lina Sturfelt, Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld, 
Lund 2008, s. 249. 
182 Peter Gärdenfors 2010, s. 204. 
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Verkligheten och berättelsen är förbundna med varandra.183 Berättelsen är 
inte bara ett sätt att förklara en händelse, utan i berättelsens struktur ligger 
också en skildring av förfluten tid och framtid, det vill säga vilka erfarenheter 
och vilka förväntningar finns.184 Både Aronsson och Sturfelt studerar alltså 
bilder, teman eller föreställningar i historien. 

Elevernas historiska essäer är beroende av samtiden. De elever som 
deltog i projektet hösten 2009 skrev i en tid då beredskapen mot 
svininfluensan debatterades, medan de elever som deltog 2010 året innan 
tagit ställning till huruvida de skulle vaccinera sig eller inte. Här går att ana 
en förskjutning i elevernas resonemang på bara ett år. 2009 antyder några 
elever att de är tveksamma till vaccination och kanske har olika signaler från 
nyhetsrapporter och sjukvårdsmyndigheter varit svåra att ta ställning till.185 
De elever som arbetade med projektet året efter anser att historien lärt oss att 
det inte minst av solidariska skäl är viktigt att delta i vaccinationsprogram. 
Elina skriver: 

Jag valde att vaccinera mig för min omgivnings skull då det fanns många 
omkring mig som låg i riskgruppen att bli smittade. Jag kunde lika gärna 
ta emot vaccinet när det erbjöds så att jag kunde dra mitt strå till stacken 
i arbetet att motverka en upprepning av historien.186 

Kristina uttrycker också sitt stöd för att vaccination var viktigt 2009. 

[…] vi har inte en aning vad som kunde ha hänt om viruset brutit ut och 
vi varit ovaccinerade. […] Men i vetskap om vad som hänt förr i världen 
känns vaccineringen mer idag som en trygghet än vad det gjorde när jag 
erbjöds det. 
 

                                                        
183 Lina Sturfelt 2008, s. 15-16. Sturfelt ansluter sig till David Carrs tolkning av 
berättelsebegreppet, där berättelsen både ses som en del av verkligheten och en 
tolkning av verkligheten. David Carr, Time, Narrative, and History, Indianapolis 
1986, s. 21-22. 
184 Lennart Lundmark, ”Berättande och verklighet i historieskrivningen”, Scandia 
2008. 
185 Ella 2009 uttrycker tydligt att hon inte tänker vaccinera sig, men många elever 
2009 visar osäkerhet i texterna huruvida svininfluensan är ett verkligt hot eller om 
det bara är en säljande nyhet i media. Elva elever 2010 uttrycker explicit och 
implicit att vaccination är viktigt. 
186 Elina, elevessä 2010.  
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Om vi hade gått hundra år bak i tiden hade troligtvis människor aldrig 
kommit på tanken att säga nej till att vaccinera sig.187 

Kanske har dessa elever fått reflektera över händelsen året innan. Elevernas 
arbete blev en del av ett större sammanhang och kanske har det stimulerat 
deras historiska tänkande. Föreställningar om människors livsvillkor i 
förfluten tid finns givetvis hos våra ungdomar i undervisning, film och 
litterära berättelser. Projektet Hälsan i Norrköping under första världskriget tar 
avstamp i nutiden, för att sedan fokusera på den sociala historien.  

      I följande del av uppsatsen kommer jag således att studera elevessäerna 
utifrån fyra olika teman, och de grundar sig på tankar och föreställningar 
från elevessäerna. 

 
”Surbullar i Surbullestan” 
Norrköping kallades ju Surbullestan varför benämningen surbullar bör 
förklaras. Bullan var ett slanguttryck för fabrik och sur syftar på lukten av 
vått ylletyg. Ordet är alltså ett annat ord för textilarbetare i Norrköping.188 

Ett genomgående tema i elevessäerna handlar om den stora gruppen 
textilarbetare i staden och gruppens låga status och svåra förhållanden. I sina 
texter visar ungdomarna att de har en känsla för Norrköpings karaktär, men 
bilden av staden är inte entydig. Med stolthet påstår de att Norrköping var 
en framgångsrik industristad av stor betydelse för hela landet, och en elev 
anser att staden förmodligen hade utvecklats än bättre om inte befolkningen 
drabbats av ohälsa. Föreställningar finns att staden var mycket betydelsefull 
för hela Sveriges handel och industriproduktion, och att berömda företag 
gav arbete till människor. Stadens hamn var internationell, men den innebar 
också att Norrköping blev sårbart för nya epidemier.189 En elev ser den 
möjlighet som mekanisering och industrialisering gav människan och 
beskriver entusiasmen hos norrköpingsborna över maskinen som kunde 

                                                        
187 Kristina, Mari, elevessäer 2010. 
188 Björn Horgby 1989, s.11. 
189 Karin, Frans, Matilda, elevessäer 2009, Johan, Emma, Casper, Amelie, 
elevessäer 2010. 
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hjälpa och underlätta människans arbete.190 Flera elever skriver om 
Norrköping som vår stad eller min hemstad.191 

Den andra bilden av Norrköping är industriarbetarna och deras sociala 
situation. Livet som surbulle var allt annat än glamoröst. Surbullarnas 
trångboddhet kommenteras och framför sig ser eleverna små trånga, kalla 
och fuktiga lägenheter där varje litet hörn ger en möjlighet att hysa 
ytterligare en hyresgäst. Kraftiga hyreshöjningar under kriget förvärrade 
situationen.  För eleverna är industriarbetaren en person som lämnat 
landsbygden och lockats in till staden till ett arbete som var mer lönsamt.192 
Levnadsvillkoren skildras också genom att texterna visar på de ohygieniska 
miljöer människor vistades i, med råttor och bristande avloppssystem, ja 
elever benämner delar av staden som slumområden. 

Hygienen hos folk var dålig eftersom det var ont om mat och man kunde 
nästan känna odören av svåra tider i luften. 
 
Norrköping var känt för sin dåvarande slum och fattigdom.193 

Elever beskriver bolmande fabriker som slukar sina anställda och utsätter 
dem för ett öronbedövande ljud, dålig ventilation och långa arbetsdagar. 
Fabriksmiljön framställs som en mardröm. Surbullarna beskrivs som 
maktlösa utan möjlighet att bryta sig loss från ett liv i ofrihet, men 
surbullarna är också tappra människor som kämpar och stretar för sitt 
uppehälle och för att utveckla samhället.194 Massan har drabbats av denna 
orättvisa olycka och flera elevessäer pekar ut ansvariga i Norrköping för 
hundra år sedan och i världen idag. Någon beskriver hungerupploppen i maj 
1917 och kommenterar människors nöd, ångest och oro.195 Många 
kommenterar också försörjningsläget i staden, och ser den svältande 

                                                        
190 Mari, elevessä, 2010. Denna förställning skiljer sig från de andra ungdomarnas 
syn på det hårda livet förr. 
191 Moa, Ellen, elevessäer 2009. Bea, Agnes, Elina, Amelie, elevessäer 2010. 
Eleverna skriver om staden som min/ vår stad, då de beskriver arbetarklass, 
industrier, urbanisering och hälsosituationen. 
192 Arvid, Elias, David, Louise, elevessäer 2009. Agnes, Mari, Amelie, Mats, 
Markus, Helena, Ester, Peter, Fredrik, Casper, elevessäer 2010. 
193 Johan, Fredrik, elevessäer 2010. 
194 Fredrik, elevessä 2010. 
195 Fredrik, elevessä 2010. 
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industriarbetaren som med dåligt immunförsvar blir ett offer för epidemier. 
Arbetarna hade lätt att drabbas av sjukdom då trångboddhet och bristande 
sanitära inrättningar gynnade smittspridningen.196 

I texterna betraktas surbullarna som ett stort kollektiv, och flera elever 
vill se norrköpingsarbetaren vara en kvinna. Elevernas historiska 
undersökningar visar inte på någon större skillnad i sjuklighet mellan könen, 
men trots detta framträder surbullen som kvinna.197 Många elever menar att 
majoriteten av de anställda i spinnerier och väverier var kvinnor och att 
denna grupp var de verkliga låginkomsttagarna i industrin. Den 
tuberkulossjuka Eva Stenkulas brev kan också ha påverkat ungdomarna. En 
elev påpekar att det var arbetarfruar som ledde brödupploppet i maj 1917 
och ser den ångest och desperation som fanns i staden.198 

Några församlingar uppmärksammas, flera beskriver S:t Olai, den 
största församlingen centralt belägen i staden, som ett utsatt område där 
industrier och bostäder ligger vägg i vägg. Ett annat område som pekas ut är 
församlingen Östra Eneby, som fram till 1916 låg utanför stadsgränsen. 
Östra Eneby beskrivs som ett av norra Europas värsta slumområden. 

I berättelsen om surbullarna finns en tydlig bild av det hårda och 
osäkra livet för hundra år sedan och dessa föreställningar är placerade i dåtid. 
Den av Peter Aronssons grundtroper som kan passa in här är ”Historien 
upprepar sig inte – förr helt annat än nu”. Elevernas beskrivningar av 
Norrköping för hundra år sedan är helt skild från vår tid på väldigt många 
områden. Arbetsplatser, bostäder, arbetsvillkor och stadens karaktär av stor 
industristad hör till förgången tid. Kontrasten är mycket tydlig och ”förr är 
helt annat än nu”. Fredrik skriver: 

[...] om vi blickar tillbaka till den gamla industristaden Norrköping så är 
det en väldigt stor kontrast mellan dagens norrköping. […] Många av 
dagens ungdomar kan nog inte föreställa sig att för cirka 100 år sedan 
levde deras förfäder som några av de fattigaste i Europa. Idag är Sverige 

                                                        
196 Fredrik, elevessä 2010. 
197 Britta, Sanna, Karin, elevessäer 2009, Bea, Axel, Vera, Johan, Helena, 
elevessäer 2010. 
198 Fredrik, elevessä 2010, Fredrik har hämtat detta från Östergötlands Dagblad 
den 6/5 1917. 
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ett av de mest välmående länderna i Europa med en av den bästa sociala 
välfärden.199 
 

Jonas menar också att ”skillnaden då och nu är stor”, men skriver att 
människan idag kan inta en skeptisk hållning till försiktighetsåtgärder, 
medan renlighet och omvårdnad förr handlade om människors 
överlevnad.200Mari avslutar: 

Det finns enormt stora skillnader mellan det samhälle som var under 
Spanska sjukan och dagens samhälle. Människorna levde under helt 
andra förhållanden och de hade betydligt tuffare förutsättningar.201 

”Naturkatastrofen – den hjälplösa 
människan”202 
Den utsatta människans levnadsvillkor återkommer som ett centralt tema i 
elevtexterna. Eleverna förlägger katastrofen hundra år tillbaka i tiden, men i 
många texter återkommer samma situation, då förlagd till världens fattiga 
länder i vår tid. Dåtid blir nutid. Ohälsa och kampen för överlevnad mot 
epidemier som drabbade samhället väcker frågor av existentiell art, då 
katastrofen slår blint och obarmhärtigt mot Norrköpings befolkning. Lina 
Sturfelt beskriver i Eldens återsken första världskriget som en hemsökelse, och 
denna del har fungerat som inspirationskälla för mitt sätt att analysera 
berättelsen. 

En elev frågar om epidemierna var ett Guds straff mot oss människor 
för våra synder, någon tvivlar på Guds godhet och en annan elev menar att 
det enda som återstod var att be Gud om nåd.203 I en skildring av en 
katastrof hänvisas till religion. En annan elev skriver om ”svarta rubriker”, 
hur sjukdom ”skördar liv”, hur epidemin” tog världen med storm”, hur 
smittan ”kryper fram i stadens kvarter”, ”hur människor dör som flugor” 
och hur smittan ”sprids som en våg.”204 Dessa liknelser får läsaren att 

                                                        
199 Fredrik, elevessä 2010. 
200 Jonas, elevessä 2010. 
201 Mari, elevessä 2010. 
202 Rubriken är lånad från Lina Sturfelt 2008.  
203 Louise, elevessä 2009. Markus, Mats, elevessäer 2010. 
204 Molly, Moa, elevessäer 2009. 
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associera till liemannen och en flodvåg och en elev liknar tuberkulosen med 
helvetet. Människan är lämnad i sin ångest och rädsla utan möjlighet att fly. 

Tankar om att domedagen var kommen, att timglaset var på väg att 
rinna ut och att mänskligheten var på väg mot sin undergång är ytterligare 
en föreställning som finns i elevessäerna och en essä beskriver ”skräck-
klockor (begravningsklockor) som dånade”.205 Livet var så osäkert att 
människan aldrig kunde veta vad morgondagen förde med sig, och detta 
förvärrades som sagt av att kyrkklockor ringde, vilket skapade ökad ångest 
och oro.206 Jonas skriver: 

Vid 1920-talet var tuberkulos så pass omfattande att hela Norden blev 
indränkt av skräcken om en total mänsklig utplåning.207 

Det källmaterial som eleverna tagit del av har påverkat dem. I 
sjukjournalerna ritades nämligen ett svart kors i marginalen för att beteckna 
avlidna i spanska sjukan, i Eva Stenkulas brev får eleverna ta del av hennes 
dödsångest och kamp för överlevnad, Norrköpings tidningars artiklar om 
spanska sjukans härjningar och stadsläkarrapporternas statistik visar på 
katastrofen. Oliver skriver: 

Spanska sjukan är mänsklighetens seriemördare. 

Situationen då spanska sjukan kulminerar i staden liknas vid en mardröm då 
människor i sina ”bästa år” ligger i överfulla sjukhussalar med läkare som 
uppgivet försöker bota sina patienter. Henny menar att viruset ville 
”provsmaka” på den yngre befolkningen, och en annan föreställning är att 
många barn blev lämnade då föräldrar insjuknat eller avlidit.208 Elever 
beskriver hur vården vädjar om frivilliga insatser, då vårdpersonal också 
insjuknat. ”Liemannen” valde ut dem som var unga och normalt friska och 
lät dessa människor med skyhög feber kvävas inifrån och den utarbetade 
personalen tvingades prioritera bland de sjuka. Många fick inte en chans till 
vård och ett fortsatt liv, men trots brister i vården framställs personalen som 

                                                        
205 Elias, Oskar, Ellen, elevessäer 2009. 
206 Elias, Henny, elevessäer 2009. 
207 Jonas, elevessä 2010. 
208 Melker, elevessä 2010. 



97 

hjältar.209 Sigrid tänker tillbaka till den tid då spanska sjukan härjade som 
mest och skriver: 

Människor […] ligger rad efter rad i överfulla sjukhussalar, vissa med hög 
feber och vissa blålila i ansiktet av syrebrist […] 

Ester beskriver också de lila ringar som uppstod runt näsa och mun i takt 
med att syrebristen förvärrades. Sjukhuspersonalen kämpade tappert mot en 
epidemi som spreds i stadens kvarter i en hög hastighet och i en elevs 
föreställning låg ångest och rädsla som ett dimmoln över staden. 
Norrköpings gator var öde, biografer och skolor stängda och sjukdom 
tvingade människor att stanna hemma från arbetet, vilket också skapade oro 
i dyrtider. En elev ser att människan i november 1918 måste ha känt att 
domedagen var nära, då Getå strax utanför staden drabbades av en svår 
tågolycka. Minst 42 personer klämdes och brändes ihjäl.210 

I elevessäerna dominerar skildringar av katastrofen under första 
världskriget, och några riktar också sina tankar till soldater ute i Europa den 
hösten, för förutom väpnade strider, fukt och kyla, måste dessa män också 
möta spanska sjukan. Johan reflekterar över influensans härjning över 
världen: 

Om vi hamnade i mitten av dessa öden så hade vi bara stått helt stilla, 
stirrat ut i intet och varit mållösa. Endast tanken väcker massvis med 
känslor.211 

Men i texterna finns också funderingar kring hur dagens samhälle kan 
drabbas av en pandemi. Vad gäller tuberkulos väcks många tankar som berör 
sjukdomens utbredning i fattiga länder och här ser ungdomarna sjukdomen 
som ett återkommande gissel. 

[…] HIV och aids gör kroppen mer mottaglig för Tuberkulos vilket gör 
att sjukdomen är vanligare i Afrikas fattiga länder idag.212 

Föreställningen att epidemier är något ständigt återkommande i människans 
historia kan ses i texterna. En pojke ser hur staden sedan långt tillbaka har 
varit utsatt för epidemier och skriver om pesten 1711 som tog livet av halva 

                                                        
209 Moa, elevessä 2009, Agnes, Emma, elevessäer 2010. 
210 Oliver, elevessä 2009, Sigrid, Astrid, Emma, Pelle, Ali, elevessäer 2010. 
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stadens befolkning.213 Spanska sjukan var en epidemi, men elever relaterar 
också till hongkong-influensan, fågelinfluensan och framförallt den nya 
influensan som är aktuell i vår tid. Amelie skriver: 

Det är ungefär hundra år mellan dessa två pandemier och trots den stora 
åldersskillnaden har de liknande symtom […] På så sätt kan man nästan 
påstå att Spanska sjukan lever kvar än idag.214 

De elever som studerat tuberkulos ser epidemin som en sjukdom som 
drabbade Norrköping hårt för hundra år sedan. Dåtidens pandemi har idag 
förflyttat sig till världens fattiga länder. Pandemier kommer och går med en 
ödesmättad lagbundenhet och en elev ser möjligheter att tuberkulosen i 
framtiden rör sig i ett cykliskt förlopp då multiresistenta bakterier kan kasta 
mänskligheten tillbaka hundra år i tiden.215 Vår tid framstår på så vis som allt 
annat än trygg. 

Influensaepidemin som ett främmande hot är en annan föreställning. 
Epidemierna kommer utifrån, från kriget, från Asien, från Mexico, och 
sjukdomarna framstår som ett kroniskt hot mot vår säkerhet och ett hot som 
vi står oskyddade emot. En bild är att spanska sjukan kommer till landet 
med en främmande man, en man som väcker rädsla och osäkerhet.216 Den 
okände (en brottsling?) sprider skräck och blir en symbol för den 
smittsamma sjukdomen.  

Tuberkulos å andra sidan ses som en epidemi som har sitt ursprung i 
stadens dåliga arbets- och bostadsmiljö och denna smittsamma sjukdom 
hotade människors hälsa i hemmet, på arbetet och i umgänge med andra. 
Tuberkulos framställs som ett kroniskt hot mot människan för hundra år 
sedan och bakterier ligger och lurar och frodas i en mörk och fuktig miljö. 
En föreställning är att sjukdomen var så vanlig att människan inte var rädd 
att umgås med drabbade. Bakterien ligger även och lurar i människors 
kroppar och väntar på att anfalla vid svåra tider då kroppen är i obalans.217 

                                                        
213 Peter, elevessä 2010. 
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216 Oskar, Oliver, elevessäer 2009.(Casper, 2010 ser hur tuberkulosen kom till 
staden via Norrköpings hamn.) 
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Flera ungdomar uppmärksammar att stadens fattigvård belastades hårt då en 
övervägande del av de tuberkulossjuka inte kunde betala sin vårdkostnad.  

Idag ser dock ungdomarna hur tuberkulosen flyttat från ”fattig-
Sverige” för hundra år sedan till dagens fattiga länder och Britta skriver: 

Idag är en tredjedel av världens befolkning smittade av latent 
Tuberkulos. Två miljoner människor dör varje år av 
infektionssjukdomen som därmed är den som orsakar flest dödsfall i 
världen.218 

I vår tid kan vi smittas om vi besöker främmande länder i främst Afrika och 
Asien och idag finns föreställningen om att den ökande turismen utgör ett 
hot mot vår välfärd och leder till att olika epidemier sprids. 

Lina Sturfelt skriver i sin avhandling att ”Världskriget lyfts också ur sin 
samtida kontext […] i hemsökelsens eviga universum” och likaså går det att 
ana att de båda pandemiernas härjningar tar kommandot i vissa elevtexter, 
på så sätt att kontexten suddas ut och sjukdomens härjningar tar 
överhand.219 Krigsårens försörjningsproblem, det odemokratiska Sverige och 
hungerrevolten i Norrköping 1917 tonas ned i essäer till förmån för olika 
beskrivningar av epidemierna. 

I elevtexterna finns föreställningen om ond bråd död och ingen 
ungdom associerar tuberkulosen till ”den vackra döden”.220 Bilden av en 
tuberkulossjuk, vacker europeisk kulturelit finns inte hos eleverna, med 
undantag för en flicka som just använt Britt-Inger Puranens och Tore 
Zetterholms bok när hon skrivit sin essä. Hon beskriver hur flera kända 
kulturpersonligheter på 1800-talet sökte fördriva sin rädsla för sjukdomen 
med att helt enkelt arbeta för sin konst.221 Den dominerande föreställningen 
är annars människor utsatthet och enorma lidande. I elevernas beskrivning 
av de drabbade finns inget pittoreskt eller tjusigt. Istället liknas de 
tuberkulossjuka vid svettiga, ångestfyllda, febriga och kraftlösa ”catwalk-

                                                        
218 Britta, elevessä 2009. 
219 Lina Sturfelt 2008, s.52. 
220 Britt-Inger Puranen & Tore Zetterholm, Förälskad i livet. En bok om 
tuberkulosens historia, Wiken 1987, s. 81-84. 
221 I Lina Sturfelts analys av svenska veckotidningars skildring av första 
världskriget är det mycket vanligt med beskrivningar av krigets skönhet och 
storhet. I mina elevessäer saknas detta perspektiv helt. (Undantag, Louise, elevessä 
2009.) 
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modeller”, som hostar blod. En föreställning är att tuberkulosen var så vanlig 
i staden att folk inte reagerade. Tuberkulosbakterien lurade överallt i 
arbetarnas miljöer och där i fukt och smuts överlevde den länge, beredd att 
angripa människor med försvagat immunförsvar.222 

Generellt beskrivs inte enskilda människor i essäerna, utan de drabbade 
ses som en stor, namnlös och anonym massa. I ett globalt perspektiv är 
anonymiteten total. En elev påpekar att rika länder sviker de 
tuberkulosdrabbade idag genom att media inte informerar om sjukdomens 
omfattning, och det mänskliga lidandet glöms och försvinner i nyhetsflödet. 
Både den rika världen och makthavare i fattiga länder sviker de sjuka, i den 
meningen att de inte ger tillräcklig medicinsk hjälp och bilden finns att 
fattiga länder inte är handlingskraftiga nog att ta itu med problematiken. 
Någon ser också det hot som kan finnas mot sjukvårdspersonal.223Några 
elever lyckas dock skapa egna berättelser då de plockar fram Eva Stenkulas 
och familjen Knutssons öde och en elev som använder en påhittad aktör för 
att levandegöra en tuberkulossjuks situation. 

 
”Från katastrof till den bästa av världar” 
Att ”allt blir bättre” är en föreställning som är genomgående i de historiska 
essäerna och bilden av ”den gamla goda tiden” avfärdas av eleverna. 
Föreställningen av förändring dominerar totalt i texterna, som pekar ut de 
brister som fanns inom sjukvården för hundra år sedan. Här betonar 
eleverna förändring. En flicka menar att om en människa i vår tid skulle resa 
tillbaka till år 1918, då spanskan härjade, skulle hon inte tro sina ögon.224 
Någon elev skriver att det nästan är svårt att tro att en epidemi av den 
storleken kunde drabba Sverige ens på den tiden och i viss mån vill 
ungdomarna framställa hälsosituationen under första världskriget som 
glömda pandemier som återupptäcks av eleverna själva. Föreställningen om 
ett annorlunda Sverige är tydlig. Eleverna skriver om en sjukvård som 
saknade tillgång till medicin, vårdplatser och professionell vård. Några elever 
poängterar dåtidens brist på näringsrik kost, vilket också påverkade 
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hälsotillståndet för människor. Industristadens invånare sitter hjälplöst fast i 
sin ohälsosamma miljö.225 

Ett par elever skildrar dåtidens sjukvård och andra ansvariga som 
okunniga och aningslösa och just denna (felaktiga) föreställning gör att 
bilden av utvecklingen och förändringen i vår tid blir allt tydligare. Dagens 
människa tillskrivs till och med högre intelligens och idag behövs inte någon 
expertforskning kring svininfluensan då vi vet allt.226 Andra elever som 
studerat källmaterialet ordentligare, visar på myndigheters tappra försök att 
hindra smittspridning att bistå insjuknade och mellan raderna går att se en 
beundran för stadsläkarens kamp för att vårda de insjuknade. Dock blir 
föreställningen av att allt har blivit bättre och de framsteg vetenskapen nått 
tydlig, men också att människor i historien kämpat för att göra Sverige till 
vad det är idag. 227 

I den här föreställningen målas ett liv i dagens Sverige i en bjärt 
kontrast till livet för människor för hundra år sedan. Många essäer beskriver 
vår tid, dagens Sverige, som den bästa av världar, en framgångssaga. Vera 
menar: 

Vi borde vara väldigt stolta över att vi lever i Sverige nu och att hela 
utvecklingen har gått framåt – till det bättre.228 

Oro för att själv bli drabbad av en obotlig sjukdom som skulle kunna 
ruinera den personliga hälsan är ovanlig och tilltron till vår tids medicinska 
kapacitet är stor. Den medicinska vetenskapens framsteg hyllas samstämt 
och många elever pekar på dagens vacciner och bromsmediciner. En elev ser 
framför sig hur människor ställde sig i långa köer, för att när det erbjöds, få 
sin vaccination mor tuberkulos.229 Föreställningen om den goda tekniken 
som verkar i människans tjänst är tydlig. Flera elever poängterar vår tids 
förebyggande arbete och menar att spridningen av SARS begränsades just 
genom information och hygien. Sjukvårdens möjlighet att i dag faktiskt bota 

                                                        
225 Lina, Maja, elevessäer 2009. Helena, Elvira, Fredrik, Hanna, Tyra, elevessäer 
2010. 
226 Per, Ellen, elevessäer 2009. Nanny Hartsmar 2001, har i sin forskning mött 
samma typ av kommentarer ”att människan var dummare förr”. s.136. 
227 Fredrik, elevessä 2010. 
228 Vera, elevessä 2010. (Medhåll av Amelie, Johan, Peter, 2010) 
229 Mats, elevessä 2010. 
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insjuknade uppmärksammas och flera elevtexter spår en fortsatt, nästan naiv, 
förhoppning att forskningen ska lösa alla medicinska gåtor. Texterna visar en 
samstämmig bild av en stolthet och glädje att leva i Sverige idag och se hur 
utvecklingen går framåt. En elev ser att dagens sjukförsäkring är viktig just 
med tanke att vi kan stanna hemma och inte öka smittspridningen.230Visst 
finns en tydlig optimism hos ungdomarna, men en och annan har ändå 
insikten att sjukdomar är något återkommande och ständigt närvarande i vår 
värld. Den ohälsa som antyds i ett par essäer handlar istället om psykisk 
stress och känslor av att inte räcka till och ohälsan är inte kopplad till 
bakterier och virus.231 

Också dagens informationsteknologi hyllas av våra ungdomar, då de ser 
teknikens möjlighet att snabbt sprida information över världen vid en 
pandemi. De medicinska framstegen är synonyma med god vetenskap i 
människans tjänst. Sambandet god ekonomi och god hälsa är tydligt för 
eleverna. Föreställningen att vi lever skyddade finns tydligt, men fattigdom 
skördar liv i andra världsdelar. Flera elever menar att alla människor 
förtjänar att leva så gott som vi gör idag, alla borde få ta del av 
framgången.232 Vår tid och det västerländska industrisamhället framstår som 
kronan på verket och denna bild visar att eleverna läser historien med facit i 
handen. Peter Aronsson använder grundtropen ”Framsteget – från mörkret 
stiga vi mot ljuset”, och denna föreställning är samstämmig med 
ungdomarnas föreställning i undersökningen. Aronsson skriver: 

Så beskrivs till exempel Sveriges modernisering som en framgångshistoria 
från fattigdom och orättvisor till rikedom och jämlikhet och 
jämställdhet. Alla kurvor pekar uppåt. 

Men Aronsson poängterar att denna bild inte stämmer i ett globalt 
sammanhang och: 

[…] hur ska vi mäta framstegen mot den fasa som 1900-talet rymmer?233 

Precis som Peter Aronsson lämnar eleverna en reservation till 
framstegstanken, då de ser att detta långt ifrån gäller alla människor i vår 
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värld. De historiekulturella grundtroperna har en begränsning för analys i 
historisk tid och i en global värld. 

”Framtiden på det lyckliga halvklotet…” 
Historiskt tänkande innebär att eleven kan tänka tempusöverskridande, men 
långt ifrån alla elever beskriver framtiden i sina essäer. Det är dock intressant 
att studera vilka förväntningar och förhoppningar på framtiden som finns 
hos eleverna. Inledningsvis avfärdar flera elever myten om ”den gamla goda 
tiden” och ingen elev drömmer sig tillbaka till svunna tider.234 Däremot 
uttrycker flera ungdomarna förhoppning om en ljus framtid för vår del av 
världen. Orsaken till denna framtidsoptimism är en stark tro på att tekniken 
och den medicinska vetenskapen kan lösa många problem. Pelle är mest 
optimistisk: 

[…] med den teknologi och kunskap våra vetenskapsmän idag disponerar 
över känns det som epidemierna är en utdöende art. Varje virus som 
upptäcks går att framställa vaccin emot. Människor lever idag i friska, 
luftiga och moderna bostäder där virus har svårt att sprida sig. Nutida 
städer har en effektiv avfallshantering, virus kan inte längre frodas i smuts 
och stank. Våra landsting och sjukhus har framarbetet katastrofplaner 
som aktiveras när det behövs [...] epidemiernas framtid ser mörk ut.235 

Föreställningen att forskningen i vår del av världen kommer att kunna 
förhindra att sjukdomar ska plåga oss i framtiden finns hos några elever. 
Tekniken och ekonomin kommer att fortsätta att utvecklas och sjukvården 
kommer direkt att få information för att sätta sig i beredskap samtidigt som 
det är möjligt att tidigt ställa diagnos. Medicinsk forskning kommer att 
fortsätta sitt segertåg och framtiden är en trygg plats för mänskligheten. 
Framtidens arbetsplatser och bostadsmiljö kommer att gynna människors 
hälsa. Eleverna ser att läkemedelsbolag kommer att få möjlighet till goda 
vinster236 Molly menar dock att det är viktigt att vi i framtiden är solidariska 
med hela världen: 

För att världen ska hållas vid liv måste varje land och kontinent också 
hållas levande […] 
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Vår del av världen är inte ett tryggt ”halvklot” om inte hela jorden tillåts ta 
del av framgången och Molly får medhåll av Sanna som skriver i vrede att 
Afrika och delar av Asien befinner sig i samma situation som Norrköping 
gjorde för hundra år sedan. Sanna menar att vår tids katastrof är att vissa 
delar av mänskligheten tillåts leva i misär.237 Många elever är kluvna och 
osäkra vad framtiden kan innebära för vår del av jorden. Hjalmar skriver: 

Med mer forskning och pengar hoppas jag innerligt att vi kan få ett stopp 
på den hemska tuberkulosbakterien eller åtminstone hitta ett bra sätt att 
förhindra dess spridning. 
 
Den Industriella västvärlden, där en stor del av de bästa och mest 
framgångsrika forskarna finns, har på ett vis ett moraliskt ansvar 
gentemot utvecklingsländerna […]238 

”… eller katastrofens återkomst” 
Föreställningen att pandemier återigen kan få fäste i den rika världen finns 
hos många elever. Britta är en elev som är medveten om att bakterier och 
virus snabbt kan muteras och uppträda i nya former. Vårt bristande 
engagemang för fattiga länders situation kan leda till att även vi står utan 
behandlingsmetoder. I fattiga länder låter man inte sjuka fullfölja sin 
behandling av ekonomiska skäl och multiresistenta bakterier vinner på att vi 
konsumerar läkemedel i onödan. Sigrid är av samma åsikt när hon skriver så 
här: 

Men jag undrar, vad händer den dag det kommer ett virus, i muterad 
form som vaccinet inte biter på? Risken att vi då hamnar i samma 
situation som världen stod inför 1918 då Spanska sjukan bröt ut finns, 
och den är nog större än vad de flesta vågar tro.239 

Och flera ser hur vi deltar i en kapplöpning där Johan menar att 
läkemedelsutvecklingen och virusets utveckling är en jämn kamp, medan 
Kristina anser att viruset alltid ligger ett steg före. Peter skriver: 

Idag finns det TBC-bakterier som är resistenta och i framtiden oroas 
man för att de sprids och att det kan bli som det var för ett par hundra år 
sedan. 
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En åtgärd som förs fram är att vi i framtiden måste resa mindre för att 
minska smittspridning. Någon har en mörk bild av framtiden och menar att 
sjukdomar knappast kommer att släppa taget om människan. 
Föreställningen att människan är dumdristig i sitt agerande och sin attityd 
finns hos några elever och Mats påminner om att vår beredskap inför 
svininfluensan gjort att: 

Nästa gång så kanske det är tvärtom, och då underskattar vi det i stället. 
240 

Vad gäller influensan uttrycker flera elever att en ny framtida pandemi 
kommer att spridas över världen, men många uttrycker också en tro och en 
förhoppning att vi lär av historien och att historien kan hjälpa 
mänskligheten att begränsa detta utbrott.241 

När slutar tiden? Två elever skriver om domedagen 2012 och att den 
kommer att vara världens största och sista katastrof.242 

 
”Det känns inte längre som det var länge 
sedan”243 
I ett historiedidaktiskt sammanhang är det slutligen intressant att fokusera 
vilka föreställningar som framkommer då ungdomar ger uttryck för att de 
upplever närhet till historien. Moa menar att lära historisk fakta är en sak, 
men vad stimulerar till inlevelse och förståelse?  

Att sätta sig in i historia och vanlig fakta är lätt, men att ha förståelse för 
en människas upplevelser är inte lika lätt.244 

Detta avsnitt har ingen motsvarighet hos Aronsson eller Sturfelt, men tydligt 
är att samhällets förändring ger upphov till dessa föreställningar. 

Rubriken till detta avsnitt, och uppsatsens titel, är hämtad från Astrids 
essä och inledningsvis beskriver denna flicka, som studerat spanska sjukan, 

                                                        
240 Johan, Kristina, Peter, Mats, elevessäer 2010. Stina, elevessä 2009. 
241 Agnes, Fredrik, Ester, elevessäer 2010. 
242 Elias, elevessä 2009, Peter, elevessä 2010. 
243 Astrid, elevessä 2010. 
244 Moa, elevessä 2009. 



106 

hur det var svårt att beröras av situationen i Norrköping 1918, (långt före 
den första tv-sändningen och den trådlösa telefonen). Men i sin text berättar 
Astrid hur historien kom nära och hur hennes föreställning förändrades. 
Hemma berättade hennes föräldrar om hur farmor som femåring varit 
mycket svårt sjuk hösten 1918, så sjuk att hon antogs förlora livet. Generellt 
sägs att människan historiskt kan greppa över fem generationer, sina 
föräldrar, mor- och farföräldrar, sina barn och barnbarn och med farmor i 
tanken kom historien nära, historien väckte känslor och blev intressant. Den 
lilla historiens kraft att väcka bilder och föreställningar går inte att 
överskatta.245 Astrid målar i sin text upp bilden av hur denna femåring 
(farmor) ligger utmärglad och kämpar för sitt liv. Men hon lever sig också in 
i hur livet tedde sig i staden denna höst och både i bostäder och på 
arbetsplatser.246 Jonas text handlar huvudsakligen om hans farmor och 
hennes uppväxt i ett tuberkulosdrabbat hem i finska Österbotten. Med 
inlevelse beskriver han hur den trångbodda familjen ”fick strida mot 
tuberkulosens helvetiska konsekvenser” och hur farmors mor rationellt och 
ihärdigt möter ”den ångest som skapas av tuberkulos” med pedantisk 
renlighet och hårt arbete. Alla elva barnen undslipper sjukdomen. I Jonas 
essä tar ”den lilla historien” överhand, men jämförelser med vår tid finns.247 
Astrid och Jonas är exempel på hur historiskt tänkande utvecklas efter samtal 
om händelser som varit avgörande i de egna familjernas historia. Historiskt 
tänkande utvecklas utanför skolans väggar. 

Källmaterialet påverkar också elever att skapa föreställningar och en 
pojke uttrycker explicit att han ”genast får en bild i huvudet av hur det såg 
ut”.248 Ett annat exempel är det öde som drabbade familjen på Lilla Nygatan 
2. Far, mor och fyraårig dotter skrivs in på Epidemisjukhuset samma dag, 
men bara dottern överlever. Av en tillfällighet finns en notis i Norrköpings 
tidningar om en grannfamiljs öde på Lilla Nygatan 3 och i denna familj 
avlider tre ungdomar på en kort tid. Framför sig ser eleverna hur 
familjemedlem efter familjemedlem tynar bort och i ett fall finns ett ensamt 

                                                        
245 Roy Rosenzweig & David Thelen, The Presence of the Past, New York 1998, s. 
21. Amerikanska studier visar att släktens historia och släktingars berättelser har 
en mycket stor betydelse för intresset för historia. 
246 Henny, Moa har också erfarenhet av intervju med äldre släkting. 
247 Jonas, elevessä 2010. 
248 Johan, elevessä 2010. Johan refererar till stadsläkarens rapport. 
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litet barn. Här väcks tankar om vad som kan hända då ett barn blir 
föräldralöst år 1918, men tankar finns också på hur elever själva skulle 
hantera en sådan katastrof.249 Sjukjournalerna från de båda 
vårdinrättningarna väcker föreställningar om hur stressig och tröstlös 
situationen måste ha varit och samtidigt finns en beundran för läkarna som 
flitigt antecknade i journalerna. Ungdomarna upplever hur händelserna blir 
äkta och verkliga och de handskrivna sjukjournalerna ”ger rysningar”.250 
Flera elever tar hjälp av Eva Stenkulas brev för att blida sig en föreställning 
om hur det var att vara tuberkulossjuk. 

Likaså kan platser berika elevers föreställningar och Trozellisjukhuset är 
ett exempel. Trozellisjukhuset, stadens sjukhus för vård av tuberkulossjuka, 
är en miljö som framträder i elevernas texter och det är ju inte så märkligt då 
byggnaden är en grannfastighet till vår skola. Sjukhuset ligger vackert vid 
åbackarna och i elevtexterna syns den kontrast som finns mellan det intryck 
byggnaden gör vid ett första synintryck och den vård och behandling som 
ägde rum i byggnaden förr i tiden. Trozellisjukhusets luftiga balkonger utgör 
en kontrast till den arbetsmiljö som man tvingades arbeta i förr i tiden.251 
Flera elever beskriver hur de tycks höra jämmer och hostande människor när 
de passerar byggnaden. Trozellisjukhuset får elever att känna sorg och 
motvilja att gå in i huset. David skriver att han aldrig ”skulle sätta min fot i 
den byggnaden”.252 Matilda menar angående Trozellisjukhuset: 

Här behandlades väldigt många människor för en allvarlig sjukdom som 
drabbade kroppens organ och visade sig genom att man hostade, fick 
bölder på kroppen, fick feber och kunde till och med tappa 
medvetenheten. Det var inte av ovanligheterna att någon i min ålder 
drabbades, eller någon i min mormors ålder, eller kanske någon i min 
pappas ålder. Det här är ju skrämmande. 

Kanske går det att påstå att historien kommer nära, då elever efter projektet 
vill ta lärdom av epidemierna och dess konsekvenser. Elina skriver: 

Men hur mycket man än försöker förstå dessa katastrofer och de 
människor som drabbas av det så är det inte förens du själv är pojken på 
Lilla Nygatan 3 som du riktigt förstår innebörden av förödelsen som 

                                                        
249 Moa, elevessä 2009, Elina, Melker, elevessä 2010. 
250 Sussie, Moa, elevessäer 2009, Johan, Elina, elevessäer 2010. 
251 Fredrik, elevessä 2010. 
252 David, Matilda, elevessä 2009, Hjalmar, elevessä 2010. 
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kvarblir efter en katastrof som Spanska sjukan. Och det är kanske inte 
förens då, som man förstår vikten av en vaccination och dess betydelse 
för överlevnad.253 

Båda pandemierna får elever att fundera och ungdomar menar att kunskap 
om dessa farsoter får oss att lära och förstå sjukdomarna och deras 
spridningsförlopp. Nu, hösten 2010, året efter vaccinations-diskussionerna, 
menar elever att denna debatt upplevs som tramsig och med kunskap om 
spanska sjukans framfart ses istället allvaret i situationen om en eventuellt ny 
pandemi 2009. Det framstår som viktigt att delta i vaccinationsprogram och 
då inte minst av solidariska skäl. Historisk kunskap lär oss att ta varningar på 
allvar.254 Ester skriver: 

När allt detta prat om sjukdomen (svininfluensan) […] så tyckte jag att 
allt verkade ganska larvigt och jag kände nog att det var allt för förstorat. 
Men när jag nu tänker efter på hur världen tidigare har drabbats av 
Spanska sjukan så får det mig att tänka om en aning […] WHO har 
faktiskt gått ut med att det är inte en fråga om det kommer en ny 
livsfarlig sjukdom. Det är frågan om när den kommer att inträffa.255 

Flera elever funderar också över synen på hygien och renlighet då och nu. 
Jonas berättar om sin farmors mors omsorg och krav på klinisk renlighet då 
mannen var tuberkulossjuk och stod ”öga mot öga med självaste döden”. 
Renligheten skyddade de elva barnen från sjukdomen. 

Pedantiskt renlighetsbeteende betraktas idag som en form av 
tvångshandling […] Kunskapen fanns inte i samma grad då, men 
attityden verkade mer förstående då överlevnad var första prioritet. 

Jonas fortsätter med tanke på svininfluensan: 

[…] många struntade i att vaccinera sig, trots att det inte skulle skada 
dem.256 

Till sist, och kanske som lite av sensmoral, funderar en elev över hur vår tids 
människor saknar perspektiv på vad som är viktigt för oss. Vi klagar på 

                                                        
253 Elina, elevessä 2010. 
254 Tyra, Agnes, Kristina, Nils, Ester, Ali, Elina, Emma, Bea, Jonas, Mari, Johan, 
Pelle, Amelie, elevessäer 2010. (Dessa elever skriver om den trygghet de upplever 
med vaccinationsprogram, vår tids hygien och sjukvårdens beredskap.) 
255 Ester, elevessä 2010. 
256 Jonas, Emma, Elvira, Agnes, elevessäer 2010. 
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maten, på sjukvården och vi vill ha en större bostad, men kunskap om hur 
situationen var förr i tiden ger människan i vår tid en rejäl tankeställare.257 

I denna empiriska uppsatsdel har jag således valt att tematiskt studera 
elevtexterna och här är studier av Peter Aronsson och Lina Sturfelt 
förebilder. I texterna dominerar fyra olika idealtyper, Surbullar i 
Surbullestan, Naturkatastrofen – den hjälplösa människan, Från katastrof till 
den bästa av världar och Det känns inte längre som det var länge sedan. 
Elevernas tankar framträder i ny form då innehållet i texterna sätts i fokus 
och bildar en helhet. I dessa olika teman blir det tydligt att det 
medicinhistoriska innehållet i projektet tar överhand och att inlevelse och 
värderingsfrågor har påverkat eleverna. Norrköping och det lokalt 
förankrade källmaterialet har också varit av stor betydelse för att forma 
elevers tankar. En styrka med att studera elevessäerna tematiskt är att det blir 
tydligt att se att elever funderar över förändringsprocesser i historien. 

                                                        
257 Vera, elevessä 2010. 
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SAMMANFATTNING 

Projektet Hälsan i Norrköping under första 
världskriget 
 

Den här licentiatuppsatsens forskningsuppgift är att identifiera och 
undersöka gymnasieelevers historiska tänkande efter att de arbetat med ett 
medicinhistoriskt projekt. En andra uppgift är att utröna vilka metoder som 
kan användas när historiskt tänkande ska avläsas. Förutsättningarna för 
projektet är på flera sätt givna. Det genomförs inom ramarna för kursen 
Historia B i årskurs tre på samhällsvetenskapligt program, ett program med 
förhållandevis heterogena klasser. Tidsmässigt står fyra veckors studietid till 
förfogande. 57 elever har deltagit i projektet Hälsan i Norrköping under första 
världskriget och skolforskning inom sådana tidsramar förutsätter noggrann 
materialplanering från lärarhåll. Det skapar trygghet inom arbetet.258 I en 
inledande del av uppsatsen söker jag så tydligt som möjligt visa på arbetets 
förutsättningar och att operationalisera begreppet historiskt tänkande. I 
denna förberedande del, där jag så tydligt som möjligt visar på arbetets 
förutsättningar skiljer min undersökning från tidigare forskning. Jag söker 
nu utifrån några utgångspunkter strukturera eller ge perspektiv på 
forskningsresultaten, men det är inte någon enkel uppgift, för en 
undersökning måste ju ses som en helhet och låter sig inte enkelt 
kategoriseras. Några motsvarande studier på gymnasienivå finns mig 
veterligen inte varför syntesen kan bli vagare. 

Kontext och tidsperspektiv 
Jag har medvetet sökt studieobjekt som ger möjlighet att studera historien i 
en kontext, poängterat den lokala situationen, samt ge förutsättningar för 
                                                        

258 Brita, Elias utvärdering 2009. Eleverna uppskattar att materialet är varierat. 
Många elever menar att de haft god tid att göra sin historiska undersökning. 
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reflektioner i olika tidsperspektiv, i stort med mål som Klas-Göran Karlsson 
och Nanny Hartsmar, ”undervisningen måste aktivera och träna elever att 
tänka historiskt”. Ämnet, har engagerat eleverna och visar liksom flera andra 
historiedidaktiska studier genomförda av bland andra Levstik & Barton samt 
Seixas, att kontexten är av avgörande betydelse för förståelsen, särskilt om 
man kan knyta an till en dagsaktuell fråga. Eleven får möjlighet att tänka 
tempusöverskridande. Nanny Hartsmar understryker till exempel i sin 
avhandling att det förmodligen är möjligt att utveckla elevers 
historiemedvetande med en kontextbunden undervisning. Den här aktuella 
frågan om epidemiska sjukdomar fick dessutom en inte förutsedd draghjälp 
av den världsomspännande svininfluensan, men eleverna fick också upp 
ögonen för en pågående ”tyst” katastrof i världen, tuberkulosen. 

Eleverna behöver inte bli passiva mottagare av historisk fakta, utan 
deltar i byggandet av sin historia. Arja Pilli och Kenneth Nordgren menar 
att det är viktigt att undervisningen tar avstamp i ett dagsaktuellt exempel, 
och Hartsmar framhåller att historieundervisning inte får isoleras till dåtid. 
Alla historiska studier är således av värde, men undervisning måste aktivera 
elever och hjälpa unga att fundera i historiskt perspektiv för att se 
förändringar i historien, och det här projektet har tydligt underlättat för 
elever att studera historiska förändringsprocesser. 

Peter Seixas menar att historisk tänkande gynnas av att se förändring 
och utveckling i samhället och i människors livsvillkor och många elever 
menar att ”då är helt annat än nu”. Ungdomarna reflekterar över medicinens 
och teknikens utveckling, men också över hur människans levnadsstandard 
har förändrats. Det här projektet verifierar dessa påståenden. 

Källmaterial 
Besöket på stadsarkivet har starkt stimulerat arbetet. Elever har fascinerats 
över att kunna läsa en originalhandling.259 Historien kommer här 
ungdomarna nära och besöket beskrivs som ”coolt”, ”häftigt” och de har 
uppskattat att få läsa om ”riktiga” människor. Kort sagt, i studien av 
sjukjournalerna upplever eleverna tydligt att de får möta den konkreta 
historien. Också stadsläkarrapporter, tidningsartiklar och brev användes ofta 
i de historiska essäerna. Eleverna har således huvudsakligen arbetat med 

                                                        
259 Henny, Arvid och Elias, utvärdering 2009. 
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källmaterial. Andra undersökningar visar också att svagare elever har stort 
utbyte av denna arbetsmetod, en metod som inte minst kan vara lämplig på 
samhällsvetenskapligt program med heterogena klasser. Stina menar: 

Intressant att få läsa texter som människor skrev för länge sedan. Det 
finns väldigt mycket information mellan raderna, vilket kräver en del av 
en som läsare men samtidigt är väldigt utvecklande.260 

Läroböcker har sina fördelar, och det är inte fråga om att ersätta utan snarare 
om att komplettera läroboken. Men här ger det lokalt förankrade 
källmaterialet eleverna möjlighet att skriva sin historia. Källmaterialet hjälper 
elever att skapa historien, en egen unik historia utifrån källor, och de 
behöver inte läsa vad andra kommit fram till. Arbetet med källmaterial gör 
att ungdomarna aktiveras och formulerar frågor, och de historiska 
undersökningarna kan på så sätt utformas olika. I amerikanska och brittiska 
kursplaner ingår analys av källmaterial som en obligatorisk del i ämnet redan 
på lägre stadier, och studier av källmaterial används för att träna elevers 
analytiska och kritiska förmåga.261 Lévesque menar att användning av 
historiska källor är nyckeln till att förvärva historiekritiskt tänkande.262 
Arbete med källmaterial är en allmän metod inom historieämnet och ingen 
ny teori, men den här studien kan återigen fastslå den potential som finns i 
det lokalt förankrade källmaterialet. Elever behöver emellertid stöd och 
handledning och då främst med att läsa hundra år gammal skrivstil. 

Lokal historia 
Platsen, staden Norrköping, är betydelsefull för projektet, och det går inte 
att överskatta kraften i det lokalhistoriska exemplet. Staden hade 
försörjningssvårigheter under första världskriget, vilket resulterade i politiska 
oroligheter, och över 10 procent av befolkning behövde understöd, antalet 
tuberkulosfall ökade, och 1918 drabbades staden av spanska sjukan. 
Eleverna hade vissa förkunskaper om stadens historia och medicinhistoriska 
projektet ledde otvetydigt till att frågorna blev angelägnare och gick djupare. 
Andra jämförbara didaktiska studier, utifrån konkreta lokalhistoriska 
perspektiv saknas.  

                                                        
260 Jan Bjarne Bøe 1995, s. 155. Stina, utvärdering 2009 
261 I kursen Historia B ingår arbete med källmaterial. 
262 Stéphane Lévesque 2008, s. 128. 
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Viktiga byggnader och miljöer är bevarade i staden och den 
lokalhistoriska studien ger möjlighet att knyta samman den ”lilla och den 
stora historien. Under arbetets gång har det framkommit att förhållandena i 
Norrköping lett till samtal över generationsgränserna. Projektet tar hänsyn 
till den historia som finns utanför skolans fyra väggar och gör det möjligt att 
identifiera sig med närmiljön. I studie av det lokalt förankrade källmaterialet 
finns förutsättningar att vidga begreppet ”den lilla historien”, då vi i ett 
undervisningssammanhang inte kan förutsätta att alla ungdomar kan få ta 
del av familjeberättelser. Arbetet med det lokalt förankrade källmaterialet har 
gett eleverna möjlighet att koppla ”den lilla och den stora historien” till 
varandra, och då inte endast på ett personligt plan.  

Värdering 
Projektet har engagerat och har underlättat för eleverna att ta ställning i 
värderingsfrågor. Att värdera och kommentera gynnar ett historiskt 
tänkande. Seixas menar att inlevelse och värdering är högst väsentliga delar i 
historieundervisningen. Den här studien visar i högsta grad att 
studieobjektet engagerat och inneburit att elever också funderat över sin 
egen situation. Den visar att alla elever sökte leva sig in i vad ohälsa kunde 
innebära för människan och visade samtidigt att empati och engagemang 
otvivelaktigt aktiverar elevers historiska tänkande.263 

 Studien ger också belägg för betydelsen av att anknyta till dagsaktuella 
frågor och studera dem i ett historiskt perspektiv. Eleverna blir då inte 
passiva mottagare av historisk fakta. Eleven ser orsakssammanhang, drar 
egna slutsatser och drar slutsatser i moraliska frågor. Internetportalen 
Gapminder, men också WHO´s hemsida har hjälpt vid en global jämförelse 
och nästan alla elever visar ett engagemang för människor i fattiga länder och 
anmärker att vår kunskap och framgång på det medicinska området borde 
gälla alla jordens invånare. 

En annan iakttagelse är att elever inte använder förklaringar av politisk 
eller ekonomisk art, trots att situationen urartade i hungerupplopp, trots att 
Sveriges statsminister under en period var en känd fabrikör från staden och 

                                                        
263 Peter Gärdenfors 2010, s. 62. Gärdenfors menar här att inlevelseförmåga är ett 
viktigt och grundläggande villkor för lärande. Peter Seixas 2005, s. 144. 
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trots att de fått en bredare undervisning.264 Helt tydligt engagerar sociala 
frågor i betydligt högre grad. 

Genusaspekter 
Som tidigare nämnts, har trettiotvå flickor och tjugofem pojkar varit 
verksamma i studien. Kan vi se skillnader i pojkars och flickors historiska 
tolkningar och olika uttrycksformer i texterna? Kort sagt vill jag svara nej på 
frågan. Av undersökningen kan jag inte ge belägg för att flickor är mer 
empatiska eller att pojkar använder källmaterial i högre grad.265 Kanske hade 
jag behövt en annan metod för att kunna identifiera skillnader. Flickornas 
texter dominerar något i denna licentiatuppsats, dels eftersom det är fler 
flickor i undersökningsgruppen och kanske för att de har högre 
genomsnittligt betyg i kursen Svenska B. Naturligtvis behöver eleverna inte 
vara goda skribenter för att visa historiskt tänkande, men för att knyta an till 
resonemanget i avsnittet ”Två elevers historiska tänkande”, är det uppenbart 
att elever som förmår skriva sin essä på en högre global textnivå eller 
”knowledge transforming”, har lättare att formulera sina tankar och 
funderingar. Detta vill jag mena återspeglas i studiens resultat.266 Inom 
historiedidaktisk forskning saknas studier som belyser genusfrågan och 
ämnet historia. 

En närmare historia 
Slutligen vill jag använda Jörn Rüsens tankar om relationen mellan historia 
och tidsperspektiv. Rüsen beskriver en typ av kronologi, den statiska, den 
objektiva, den oföränderliga och vetenskapliga. Här dominerar dåtiden, och 
när vi söker historiska förklaringar styr dåtid över till nutid. För att bygga 
                                                        

264 Carl Swartz och hans snusfabrik är väl kända för dessa elever, då de i kursen 
Historia A arbetat med källmaterial med fokus på löner, bostäder och 
arbetsvillkor. 
265 Den här kommentaren utgår från samhällets traditionella fördomar och är inte 
självklar eller belagd i någon studie. 
266 Betygssnittet i kursen Svenska B, flickor 15,2 och pojkar 13,1. 
Maciej Zaremba, Dagens Nyheter 2011-04-05, Professor Karin Taube, Umeå 
universitet menar t.ex. att pojkars läsvanor försämrats. ”Det är en signifikant 
ökning mellan år 2000 och 2009 av de pojkar som säger att de inte läser böcker 
alls på fritiden”. 
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upp historiskt tänkande menar Rüsen att det är nödvändigt att förändra 
denna relation. 

The reconstructive way of historical thinking changes this interrelationship 
between past and present. The historical view does not follow the 
chronological order of time; instead, it brings the past into a temporal 
perspective, by which the present look back at the past. 

Den andra kronologin, den subjektiva, relativa och föränderliga kronologin 
är, tillsammans med den vetenskapliga, nödvändig när vi ska tolka historiska 
händelser. Den föränderliga och subjektiva kronologin är viktig när vi i vår 
samtid söker mening och förklaring i historien och med detta synsätt 
kommer som sagt människor i nuet att se tillbaka på förfluten tid. 

Den föränderliga och subjektiva kronologin gör det möjligt, att utifrån 
dagens situation fundera över förväntningar i framtiden.267Ett övergripande 
mål i historieundervisningen är att ”bygga upp” elevers historiska tänkande 
och en möjlig väg är att utnyttja relationen mellan dessa båda kronologier 
och på så sätt förändra relationen mellan då och nu. Min undersökning visar 
att planerad och genomtänkt historieundervisningen kan krympa den 
vetenskapliga och objektiva tidslinjen för att låta historien komma nära och 
få elever att uppleva att ”det känns inte längre som det var länge sedan”. 
Arbetet, med det lokalt förankrade källmaterialet och ämnet som väckt 
engagemang och empati, har krympt den objektiva, vetenskapliga 
kronologin. Historien har kommit nära. 

Olika sätt att studera historiskt tänkande 
Att använda den historiska essän som evalueringsmaterial har fungerat bra. 
Alla elever har på så sätt arbetat efter skrivprocessens principer, där den 
historiska undersökningen föregår essäskrivandet. Alla elever har förförståelse 
för ämnet, eftersom den historiska undersökningen ska vara klar innan de tar 
itu med essän. Svensklärarna tar sedan vid för att undervisa om 
essäskrivande. Forskningen visar att skrivande, som är en mer krävande 
kommunikationsform, stimulerar tänkandet och hjälper elever att tolka och 
förstå en historisk händelse, men skrivuppgiften har också hjälpt elever att 

                                                        
267 Jörn Rüsen, “Interpreting the Holocaust. Some Theoretical Issues”. Klas-
Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Holocaust Heritage. Inquiries into European 
Historical Cultures, Malmö 2004, s. 35-37. Lennart Lundmark 1994. s. 132-135. 
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förstå betydelsen av språket. Denna planering ger elever förutsättningar för 
att visa historiskt tänkande och ungdomarna har ett helt batteri med 
synvinklar att använda och stor frihet i sina val. 

Finns någon nackdel med att använda essän som forskningsmaterial? I 
resultatet återspeglas de heterogena klasserna på samhällsvetenskapligt 
program och understrykas bör att flera elever inte haft förmåga att använda 
essän som texttyp.  

Jag använder två olika metoder för att synliggöra elevers historiska 
tänkande. Inledningsvis studerar jag reflektioner utifrån sju olika kategorier. 
Alla dessa kategorier har sitt ursprung i projektets planering och 
undervisningens uppläggning, men är också inspirerade av Peter Seixas 
kategorier för historiskt tänkande och av Niklas Ammerts studie av 
historiemedvetande i svenska historieläroböcker.  Det finns givetvis en 
relation mellan undervisning och det undervisningen resulterat i. 
Historiedidaktisk litteratur använder liknande kategorier då historiskt 
tänkande och historiemedvetande ska identifieras, men vilken eller vilka 
kategorier som ska vara tongivande beror givetvis på projektets innehåll. 
Och visst går det att identifiera historiskt tänkande med mina kategorier och 
det är inte i sig så märkligt då de utgår från den empiriska studien. I min 
undersökning är kontext, tidsperspektiv, rumsligt perspektiv, förmåga att 
värdera och arbete med källmaterial de centrala kategorierna. I denna 
empiriska del framträder alltså olika former av historiskt tänkande. 

Jag gör också en studie över vilka teman och föreställningar som går att 
utläsa ur essäerna. Den här delen av undersökningen närmar sig 
litteraturvetenskapen och denna metod kan komplettera och ge ytterligare 
en bild av elevers historiska tänkande. Lina Sturfelt har genomgående använt 
denna metod i sin avhandling och som Peter Aronssons tankar har varit en 
utgångspunkt i denna del. 

Vad betonar eleven, vad har etsat sig fast och vilken berättelse vill 
ungdomar förmedla? I undersökningens första del framträder som sagt olika 
kategorier eller former av historiskt tänkande, medan studien av teman i 
essäerna blir innehåll, sammanhang och historiska förändringsprocesser 
synliga. Här blir också samtiden tydlig och elever skriver sin historia med 
”facit i handen” och studien av föreställningar i elevernas essäer visar en 
kollektiv bild av människans svåra liv förr och förändring till ”den bästa av 
världar” idag. Föreställningar om förändring är stark och ger även bilden av 
staden för hundra år sedan. De två pandemiernas härjningar tar stor plats i 
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ungdomarnas texter och idag betraktar de sig som åskådare till den historiska 
katastrofen, en katastrof som återfinns i fattiga länder idag. 

Denna empiriska del visar tydligt att projektet har fått många elever att 
känna närhet till historien. Denna metod, att studera teman i elevessäerna, 
gör det möjligt att identifiera ett kollektivt historiskt tänkande. Speciellt när 
ungdomarna blickar in i framtiden finns framtidstro, förhoppningar och 
rädsla parallellt. Det är viktigt att påpeka att bilden inte är entydig. För mot 
den kollektiva föreställningsvärlden går det att identifiera enskilda 
föreställningar av historien. I denna del framträder således essäernas innehåll 
tydligare. 

Jag vill mena att de båda metoderna att identifiera historiskt tänkande 
kompletterar varandra, men kanske finns en fördel i att studera teman och 
föreställningar i elevtexterna då denna metod underlättar att skapa en 
helhetsbild av ungdomars tankar och funderingar. 

KOMMENTARER 
Utifrån studien och med min erfarenhet som gymnasielärare i historia och 
svenska, väljer jag att till sist mer personligt kommentera arbetet. Mina 
kommentarer skrivs också mot bakgrund av de förändringar historieämnet 
står inför 2011.  

Som undervisande lärare är ett projekt som Hälsan i Norrköping under 
första världskriget ett stimulerande arbete och anledningen är, förutom 
källmaterialet och ämnet, arbetsmodellen. Att handleda och diskutera med 
gymnasister är givande. De har alltid många relevanta synpunkter att bidra 
med, som lärare upplever jag detta som ett privilegium. Trots att 
undervisningsgrupperna har varit heterogena menar jag att eleverna 
engagerat sig och uppskattat detta projekt. Matilda avslutar sin essä med 
dessa ord: 

Hade jag inte studerat detta ämne på historielektionen så hade jag säkert 
inte fått reda på hur läget var […] Och det är jag glad för!268 

                                                        
268 Matilda, elevessä 2009. 
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Projektet har som sagt enligt min åsikt fungerat väl, och jag önskar att 
eleverna fått visa sina resultat utanför skolans väggar. En publik stimulerar 
och ökar ytterligare betydelsen av skolans arbete.269 Det viktiga är dock att 
eleverna får använda historien, inte bara lyssna till eller läsa ämnet. Det som 
förvånar mig är elevers svaga intresse för politiska värderingar och 
förklaringar och det är uppenbart att den här delen av 
historieundervisningen bör förstärkas. Min utmaning blir att på 
motsvarande vis driva ett projekt som belyser politiska frågor och kanske 
genom att studera ett spännande och dagsaktuellt ämne som 
opinionsbildning i perspektivet då – nu – sedan. 

Nanny Hartsmars avhandling visar att historieundervisningen 
misslyckats att utveckla elevers tidsmedvetande, men jag  är övertygad om 
att en medveten historieundervisning kan utveckla ungdomars historiska 
tänkande och då kan historiedidaktisk forskning vara ett stöd. Hartsmars 
resultat beror förmodligen på hennes val av metod, då hon inte studerat en 
undervisningsprocess. 

Sirkka Ahonen har i en brevväxling med Nanny Hartsmar förklarat hur 
hon ser på historieundervisning och här vill hon vända de kronologiska 
studierna ryggen. (Ahonen kallar dessa studier för den neurotiska galoppen.) 
I stället förordar hon att undervisningen ska planeras efter begrepp som 
historisk källa, empati, historisk förklaring, historia omkring oss och 
omvandlingarnas tid. Dessa begrepp är valda med tanke på att elever ska 
beröras och bli engagerade för att nå historisk förståelse.270 

Välutbildade och intresserade historielärare är grunden för att utveckla 
undervisning i gymnasieskolan och jag vill mena att ett allmänt pedagogiskt 
intresse inte är tillräckligt, utan god historisk kunskap är nödvändig för att 
välja relevant material för undervisning. För kunskap fångar våra ungdomars 
intresse. Trots all planering av projektet kopierade en elev sin essä från 
Internet. Det visar och tydliggör ett problem i dagens skola. Då och då kan 
man höra lärare som fascineras av ungdomars frimodiga sätt att söka 

                                                        
269 Under flera år har mitt arbetslag arbetat med miljöhistoria i Norrköping och 
då har vi låtit eleverna publicera sina resultat i form av en miljöhistorisk 
utställning på stadens museer. I samband med dessa undersökningar skrev 
eleverna en historisk essä. Se Per Eliasson, Miljön har en historia: Från Skanör till 
Kiruna – miljöhistoria i svenska skolor, Malmö 2002. 
270 Nanny Hartsmar 2001, s. 84-86. 
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information, men att klippa ihop internetsidor innebär ingalunda att elever 
tillskansar sig kunskap. Att ”plocka fram” studiematerial och ha en ständig 
dialog med eleverna under undervisningsprocessen är ett sätt att motarbeta 
detta problem, och det är nödvändigt att inom pedagogisk utbildning 
diskutera internetproblemen. 

Från och med 2011 ska alla elever på gymnasiet läsa minst en kurs i 
historia, och det gäller att tänka igenom vilka moment och vilka arbetssätt 
som kan stimulera historiskt tänkande. Alla elever kommer inte att kunna 
tillgodogöra sig läroboken, alla är inte vana att lyssna på lärare och anteckna 
under en längre stund och filmer kan vara svåra att tolka. Ahonens förslag, 
men också annan historiedidaktisk forskning, är i högsta grad intressant när 
de nya kursplanerna ska omstöpas till konkreta lektioner, för det är viktigt 
att få elever att tänka kritiskt och använda historien för att tolka och förstå 
sin omvärld. Den nya gymnasiegemensamma kursen är endast 50 poäng och 
det begränsar möjligheten att skapa sammanhang genom historien. Kanske 
ska undervisningen fokusera på att ge djupkunskap i vissa områden och satsa 
på att ge eleverna återkommande träning i kritiskt historiskt tänkande? Och 
till sist: det är absolut nödvändigt att hjälpa elever att tänka historiskt. 

Jag har inte avsett att presentera en rätt metod för undervisning eller 
berätta vad som är rätt eller fel, men förhoppningsvis har undersökningen 
visat på en möjlig väg att utveckla elevers historiska tänkande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Hälsan i Norrköping under första 
världskriget 
Mål: Att få en insikt och kunskap om hur hälsa och ohälsa har påverkat människors livsvillkor i 

historien 

lektion / arbetsuppgift material  

Introduktion 

• Hälsa/ohälsa då och nu 
• gapminder.org ”swineflu”8 maj 

2009 

(om tbc/influensa 24 april-6 maj 2009, 

nyheter/ dödsfall) 

• Kriget, Norrköping och 
demokratin 

• Spanska sjukan och tuberkulos – 
två dödsbringande sjukdomar 
under kriget 

• Film: Virusets världsvälde 
• Att göra en historisk 

undersökning 

 

Tidsl inje 

 

Karta över Norrköping 1913 

1) Läs om sjukdom och situationen i 

Norrköping 

2) Vilka frågor vill du ha svar på? 

3) Läs s jukjournaler på Norrköpings 

stadsarkiv 

(se schema) 

 

Gemensamt material :  

- B. Horgby, ”Dåliga bostäder och sanitära brister 

bäddade för ständiga epidemisjukdomar” NT 1988-08-

01 

- L. Södergren, ”Nybyggen i Västra Lund” NT 1998-

10-17 

- L-I. Johansson, ”Hälsobostäder åt alla” 
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Källa: Trozellisjukhuset 

Lasarettsdirektionen D1 ad:1 

 

Norrköpings Epidemisjukhus DI:7, 

Journal1918-1922 

 

 

 

 

 

Tuberkulos:  

- B-I Puranen, T Zetterholm, ”Vad är 
tuberkulos 

- Dödsbevis (från Stadsarkivet) 
- 4 brev från Eva Stenkula (Malmö 

Stadsarkiv) 
- Statistik från Hälsovårdsnämndens 

årsberättelse 1916 
- artiklar,  Läkartidningen , 

Smittskyddsinstitutet m.m. 
- NT 8 oktober 1915 

Spanska sjukan: 

- Influenzaepidemin i Norrköping år 1918, 
W. Söderbaum 

- Dödsbevis och journalblad från Stadsarkivet 
- Artiklar från NT 27/9 – 18/11 1918 
- artiklar från Läkartidningen 

Corren 2010-05-06 

”Emil vill tillbaka till sitt liv före svininfluensan” 

Bearbeta ditt material och besvara dina frågor 

Jämför städerna Norrköping och Linköping 

Studera och reflektera över dagens situation 

Lärarsamtal  

Uppsatser från LiU: 

Karlsson, S ”Att bekämpa spanska sjukan” 

C-uppsats 2003 

Lundström, J ”Den vita pesten” 

C-uppsats 1998 
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Bilaga 2 Norrköpingskarta 1913 – Stadsplanekarta 6 
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