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Abstract 

The purpose of this essay is to analyze how the Swedish government agency Forum för levande 

historia mediates historical understanding through attempts to bridge distance in time and space. 

With reference to the concept of historical empathy I examine two publications by the Forum 

för levande historia agency to illustrate how history may be conveyed in a way which 

constitutes historical empathy in relation to secondary school students. The essay is guided by 

three question: “how can one understand the concept of historical empathy in relation to the 

student materials published by the Forum för levande historia angency in a broader educational 

context?”, “how does the Forum för levande historia agency relate to the readers historical 

understanding?”, and, “in what way is historical empathy used to bridge the temporal and 

geographical dimension in history education?”. Furthermore, my theoretical framework states 

that historical empathy can only be achieved through an alignment of historical positionality; a 

positioning of a texts authors and recipients regarding their preconceived understanding of his-

tory. Thus, history may only be conveyed when an author positions the historical content in a 

way that consider how the recipient’s ontological, epistemological, existential, and 

sociocultural disposition impact their view of history. 

Through my textual analysis, with basis in said theoretical framework, I conclude that Forum 

för levande historia convey history by three different means, each one facilitated as a different 

type of historical empathy. Consequently, the three types that constitutes historical empathy, 

narrative, subjective, and contextual empathy, are used by the authors to position the text in a 

way that is accessible for student. However, as the analysis demonstrate a hybridization in the 

use of historical empathy raises questions about whether this implementation develop or impair 

historical empathy. Hence, my essay suggests that the implication for teaching history, as well 

as history education in a broader sense, require educators to reflect and evaluate how they con-

vey history. 

Keywords: Historisk empati, Forum för levande historia, Historieförmedling, Förintelsen, 

Kommunism, Historical empathy, Historical positionality. 
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1. Inledning 

”Forumets unika syfte är att främja arbete med, diskussion och reflexion om demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter i samtiden utifrån historiska perspektiv, från Förintelsen och från svensk 1900-

tals historia. […] Forum för levande historia behövs för att främja uppmärksamheten på hur histo-

riska tillbakablickar ger möjlighet att granska vår samtid utifrån olika perspektiv, underlätta diskuss-

ioner om komplexa frågor och konkretisera processer och begrepp som annars lätt kan bli tomma 

och intetsägande”1. 

Med dessa ord fastslår den av regeringen tillsatta kommittén att det i Sverige behövs en statlig 

institution som har till uppgift att förmedla och förvalta arvet från Förintelsen med avsikt att 

främja demokrati och mänskliga rättigheter. Resultat blev Forum för levande historia, en myn-

dighet som sedan etablerandet varit en auktoritet inom undervisning om Förintelsen och andra 

historiska brott mot mänskligheten. Forumet och de direktiv som grundade detsamma har se-

nare varit utsatt för hård kritik från historikerskrået då man opponerade sig mot en politisering 

av historieskrivningen.2 Invändningen var i grunden en problematik som uppkom till följd av 

att historieskrivningen användes för att fostra och främja normativa värderingar, vilka ur ett 

historiskt perspektiv är synnerligen föränderliga. 

Huruvida historien bör politiseras på det här sättet är inte intresset för den föreliggande upp-

satsen. Mitt huvudsakliga intresse förhåller sig dock till den påtalade dispyten eftersom en in-

stitution som explicit söker skapa intresse för, och fostra elever utifrån, historien måste ålägga 

sig den besvärliga uppgiften att förklara varför människors beteende och handlande skiljer sig 

åt beroende på den tid vari de lever. Om nämnda institution även i sitt namn antyder ett levan-

degörande av denna historia förfaller uppgiften vara sannerligen svårartad. I den offentliga ut-

redningen som låg till grund för Forum för levande historias grundande kan man läsa vidare att 

”[k]änslomässig förståelse, empati och inlevelse ger oss vägledning om rätt och fel”3. Hur för-

medlar man då en ”levande historia” som väcker en empatisk och känslomässig inlevelse? Och 

hur påverkar denna strävan den historiska förståelsen hos elever och andra som tar del av Forum 

för levande historias material? Härvid aktualiseras föreliggande uppsats som utgår från be-

greppet historisk empati för att belysa hur man genom texter kan gestalta och undervisa histo-

rien på ett levande sätt. 

                                                 
1 SOU 2001:5, Forum för levande historia behövs, s. 67 f. 
2 Andersson Palm, Lennart (2009), ”Historieskrivningens frihet hotad”, i Historisk tidskrift, nr. 129 2009, s. 1–4. 
3 SOU 2001:5, s. 93. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Forum för levande historia i två elevmaterial 

söker överbrygga den temporala och geografiska dimensionen i historieförmedlingen. Utgångs-

punkten är att all historieförmedling som har för avsikt att överbrygga distans i tid och rum 

innebär försök att kultivera och utveckla historisk empati. Mitt grundantagande är således att 

historisk empati är möjligt att uppnå, vilket i forskningen enbart delvis är belagt, och därför 

eftersträvansvärt i historieundervisningen. Vidare förstår jag Forum för levande historias 

material i relation till gymnasieskolans historieämne då de är skrivna med elever som mål-

grupp.4 Med uppsatsen är min avsikt att belysa hur man genom text5 kognitivt kan förflytta 

elever till olika historiska kontexter och på så vis fördjupa deras historiska förståelse. Härav 

menar jag att uppsatsen motiveras utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv då historieförmedling 

är en grundläggande del av historieundervisning, varför uppsatsens resultat kan omsättas i 

undervisningssammanhang. Vidare är Forum för levande historias undervisningsmaterial inte 

väl undersökt inom forskningen, något som ger min uppsats än mer relevans. 

För att analysera elevmaterialen operationaliseras tre frågeställningar: ”hur kan man förstå be-

greppet historisk empati i relation till Forum för levande historias elevmaterial och undervisning 

i ett större sammanhang?” ”hur förhåller sig Forum för levande historia till läsarens historiska 

förförståelse?” samt, ”på vilket sätt används historisk empati för att överbrygga den temporala 

och geografiska dimensionen i historieförmedlingen?”. 

1.2 Bakgrund 

Enligt rådande läroplan har historieundervisning till syfte att utveckla, bredda och fördjupa ele-

vernas historiemedvetande, varigenom eleverna kan få förståelse för det förflutna och dess in-

verkan på nutid, men även framtid.6 Vidare ska eleverna få ” […] insikt i att varje tids männi-

skor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”7. Det centrala i sammanhanget är 

historiemedvetande, ett inom historiedidaktisk forskning väl etablerat begrepp.8 Det man 

                                                 
4 De två elevmaterialen riktar sig inte nödvändigtvis specifikt till gymnasieelever, men avsikten med 

faktaskriften Om detta må ni berätta och Elevtidning Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten är att 

tillämpas i skolundervisningssammanhang. 
5 Begreppet text definieras här i dess bredaste betydelse. Alltså likställer jag muntlig och skriftlig framställning 

eftersom informationen är det centrala. Härav är kopplingar och generaliseringar till reguljär undervisning inte 

problematiskt. 
6 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 66. 
7 Ibid. 
8 Se t.ex. Aronsson, Peter (2012), ”Historisk kunskap – ett begrepp under förändring”, i Eliasson, Per, 

Hammarlund, K. G. & Nielsen, Carsten Tage (red.), Historiedidaktik i Norden 9. Del 2: Historisk kunskap, s. 7–

14; Hammarlund, K. G. (2012), ”Historisk kunskap i svensk grundskola – ett försök till begreppsbestämning”, i 
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historiedidaktiskt menar med begreppet är att historiemedvetandet inbegriper en historisk för-

ståelse av dåtid, nutid och framtid, förhållandet mellan dem samt att denna temporala dimens-

ionen ger individer förståelse för sin omvärld som är historiskt förankrad, vilken medför att 

man kan orientera sig i livet.9 Historiemedvetande är dock bredare än enbart tidsdimensionen 

dåtid, nutid och framtid; det handlar också om hur man kollektivt uppfattar en gemensam histo-

ria och att tiden varifrån historien betraktas påverkar hur historien tolkas.10 Likaledes är kopp-

ling till historiebruk, hur man använder historien i olika sammanhang och syften, tydlig och 

sammantaget aktualiserar läroplanen alla dessa delar av historiemedvetandet.11 

Eftersom historiemedvetande är ett omfattande begrepp föranleder det en uppenbar problematik 

vid analys av texter. Härav menar jag att historisk empati, som mer eller mindre explicit ingår 

i historiemedvetandebegreppet visavi tidsdimensionerna nutid och dåtid, är ett mer adekvat be-

grepp för att analysera och konkretisera uppsatsens syfte. Historisk empati är likväl ett proble-

matiskt begrepp som har skapat mycket begreppsförvirring och diametralt olika tolkningar 

inom historiedidaktiska sammanhang. Grundläggande är dock en empatisk förståelse för 

mänskligt beteende som historiskt kontextbundet, alltså är värderingar och kollektiva mentali-

teter historiskt föränderliga, varför intentioner och händelser är svåra att förstå retrospektivt.12 

Likt historiemedvetande är avsikten överbyggandet av tidsdimensioner men historisk empati 

belyser specifikt kopplingen mellan nutid och dåtid, exemplifierat med citatet från läroplanen 

ovan där insikt och förståelse för människor underströks som en viktig del av historie-

medvetandet. 

I undervisningssammanhang är historisk empati inte vanligt förekommande. I läroplanen ut-

trycks det inte explicit men i kommentarmaterialet till kursplanen i historia menar Skolverket 

bland annat att ”genom att eleverna får inblick i människors levnadsvillkor förr kan under-

visningen hjälpa dem att utveckla det som historievetenskapen kallar för historisk empati”13. I 

                                                 
Eliasson, Per, Hammarlund, K. G. & Nielsen, Carsten Tage (red.), Historiedidaktik i Norden 9. Del 2: Historisk 

kunskap, s. 15–33; Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson, Klas-

Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, s. 47–50. 
9 Karlsson, Klas-Göran (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Karlsson, 

Klas-Göran & Zander, Ulf (red), Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 57–60. 
10 Sparrlöf, Göran (2012), ”Historia i gymnasieskolan – nya grundkurser och nya läroböcker”, i Johansson 

Harrie, Anna & Larsson, Hans Albin (red.), Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och 

lärarutbildning, s. 65 f. 
11 Karlsson (2014), s. 70 ff.; Sparrlöf (2012), s. 66; Jfr. även Skolverket (2011), s.66 f. och 73. 
12 Lee, Peter & Shemilt, Denis (2011), ”The concept that dares not speak its name: Should empathy come out of 

the closet”, i Teching history, nr. 143 2011, s. 40. 
13 Kommentarmaterialet tillhör undervisning på högstadienivå så det berör inte gymnasieskolan. Men eftersom 

formuleringarna är ungefär desamma i båda läroplanerna är mitt antagande att historisk empati såsom det 

uttrycks även gäller för gymnasieskolan. Se Skolverket (2017), Kommentarmaterial till kursplanen i historia, 

rev. 2017, s. 8 f.  
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historiedidaktikerna Peter Lees och Denis Shemits artikel beskriver de hur ”empati” under slu-

tet av 1900-talet var polemiserande i historieundervisningsforskning på grund av att det ansågs 

implicerat att lärare skulle väcka fantasi, inlevelse och sympatier hos eleverna.14 Det överens-

stämmer således inte med den historievetenskapliga definitionen av begreppet, varför Lee och 

Shemit använder ”empati i historien” medan andra forskare tillämpar begrepp som ”historiskt 

perspektivtagande”.15  

Huruvida historisk empati ska innefatta en affektiv dimension är härav den huvudsakliga an-

ledningen till att forskare sällan använder begreppet.16 Därtill sammankopplas vanligtvis denna 

dimension med normativt inriktad undervisning, såsom demokratifostrande lektionsteman. 

Historiedidaktikern Thomas Nygren undersöker ett moment om urfolk och mänskliga rättig-

heter, något som kan betraktas som uttryckligen normativ undervisning, och använder då ”em-

pathy as caring” för att precisera hur historisk empati som skapar emotionella reaktioner hos 

eleverna kan underlätta den historiska förståelsen genom inlevelse och föreställningar.17 

Nygren tar utgångspunkt i den akademisk polemiken om historisk empati, med andra ord om 

begreppet ska förstås som både objektiva försök att skapa förståelse för olika perspektiv och 

framhålla subjektiva känslor i förhållanden till historien.18 Nygren menar att det kan vara lämp-

ligt att betrakta historisk empati utifrån denna definitionen då hans analys av elevtexter påvisar 

en korrelation mellan elevsvar som är offersympatiska och mer komplex historisk förståelse.19 

Analysmaterialet är vidare en elevuppgift om mänskliga rättigheter i relation till samerna, alltså 

är uppgiften normativt konstruerad varför de värderande slutsatserna i elevsvaren kan ses som 

förledda.20 Således överensstämmer elevuppgiften med Forum för levande historias syfte som 

beskrevs i inledningen. 

Historisk empati innebär sammantaget att förstå historien utifrån historiens egna förut-

sättningar. Min mening är att det är här styrkan i begreppet framkommer. Empati förutsätter 

förståelse för det främmande genom att beakta hur det okända förhåller sig till det kända, och 

                                                 
14 Lee & Shemit (2011), s. 39 f. 
15 Lee & Shemit (2011), s. 39 f.; Jfr. även Lee, Peter & Ashby, Rosalyn (2001), ”Empathy, perspective taking, 

and rational understanding”, i Davis Jr., O. L., Yeager, Elizabeth Anne & Foster, Stuart J. (ed.), Historical 

empathy and perspective taking in the social studies, s. 23–50. 
16 Se även Yilmaz, Kaya (2007), ”Historical empathy and its implications for classroom practices in schools”, i 

The history teacher, nr. 3 2007, s. 331–337; Cunningham, Deborah L. (2009), ”An empirical framework for 

understanding how teachers conceptualize and cultivate historical empathy in students”, i Journal of curriculum 

studies, nr. 5 2009, s. 679–709. 
17 Nygren, Thomas (2016), ”Thinking and caring about indigenous peoples’ human rights: Swedish students 

writing history beyond scholary debate”, i Journal of peace education, nr. 2 2016 och s. 114 f. 
18 Nygren (2016), s. 115 f.; Jfr. Yilmaz (2007); Cunningham (2009). 
19 Nygren (2016), s. 128–131. 
20 Nygren (2016), s. 117–121. 
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därefter söka göra det okända känt. Historisk empati är därav en förståelse för historien som en 

okänd temporal dimension vilken intellektuellt kan överbryggas genom konstruerandet av en 

kontext som möjliggör en känsla av empati med det förflutna. Huruvida det enbart handlar om 

”objektiva” iakttagelser och beskrivningar, eller om det bör förstås som en emotionell procedur, 

är tvetydigt. Det centrala är ändock att förståelsen av det okända utifrån dess egna förut-

sättningar. 

1.2.1 Forum för levande historia 

Forum för levande historia är en statlig myndighet grundad 2003 på direktiv från regeringen 

ledd av dåvarande statsminister Göran Persson.21 Myndighetsuppdraget utvidgades 2009 i för-

ordningen Förordning om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för 

levande historia och innefattade då att myndigheten skulle vara ett forum för att främja demo-

krati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och därtill att ”[m]yn-

digheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot 

mänskligheten”22. Man kan alltså se institutionen som ett försök av staten att säkerställa att 

Förintelsen inte försummas i samhället samt att händelsen därmed framhålls som ett exempel 

för demokratins betydelse för människors välbefinnande i dagens samhälle.   

Konkret är Forum för levande historias uppgift att genom kurser, utbildningsmaterial och in-

formationskampanjer förmedla historia som har utgångspunkt i framför allt Förintelsen, men 

även andra historiska brott mot mänskligheten. Därför är material som myndigheten ger ut syn-

nerligen normativa, något som påverkar både urval av stoff som ska publiceras och hur stoffet 

presenteras. Återkopplat till historieundervisning får detta konsekvenser då myndigheten kan 

betraktas som en auktoritet på de ämnen och projekt som drivs. Således kan man konstatera att 

Forum för levande historia rimligtvis har en inverkan på hur historieundervisning bedrivs i 

gymnasieskolor, i synnerhet med avseende på moderna historia och områden kring Andra 

världskriget, Förintelsen, kommunism och brott mot mänskligheten. 

1.3 Forskningsläge 

Forskning om hur historisk empati skapas i undervisningen är relativt väl etablerad inter-

nationellt. Det återfinns därutöver ett fåtal svenska studier om hur Förintelsen undervisas, dock 

                                                 
21 Göran Persson hade tidigare under 1997 gett direktiv om en informationskampanj med syfte att utbilda elever 

om Förintelsen. Resultatet av kampanjen är grunden till den myndighet som senare bildades som Forum för 

levande historia. Se SOU 2001:5, s. 33 f. 
22 SOU 2008:1400, Förordning om ändring i förordning (2007:1197) med instruktioner för Forum för levande 

historia, s. 1. 
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har dessa andra teoretiska utgångspunkter än historisk empati kopplat till historieförmedling.23 

Forskning om Forum för levande historia är likaledes begränsad och de studier som publicerats 

har haft fokus på annat än historieförmedlingen, till exempel har man då analyserat myndig-

heten som ett resultat av politiska beslut och därigenom politisering av historieskrivningen i 

Sverige. 24 Således kan man motivera uppsatsens syfte och undersökning utifrån bristen på lik-

nande studier.  

Nedan följer en redogörelse för relevant forskning om hur historisk empati tillämpas inom ra-

men för historieundervisning. Delvis överlappar studier om Förintelseundervisning, men stu-

dier som kombinerar dessa två ämnen är tämligen begränsade. Därtill återfinns analyser av 

elevtexter och styrdokument utifrån en historisk-empatisk ansats medan liknande studier av 

elevmaterial inte förfaller vara genomforskat inom historiedidaktiken. Forskningsläget dis-

poneras efter hur begreppet historisk empati förstås i relation till historieundervisning, 

inledningsvis redogörs för en förståelse och implementering av begreppet som kan liknas vid 

traditionell ”objektiv” historievetenskaplig definition. Därefter redovisas forskning där histo-

risk empati även inbegriper en affektiv och emotionell dimension, med personliga kopplingar 

till eleverna. Den sistnämnda definitionen påvisar även normativa drag. Genom dispositionen 

uppstår en avgränsning av begreppet som är genomgående i hela uppsatsen, där de olika tolk-

ningarna ramar in teorin, analysen och resultatet. 

Inom internationell historiedidaktisk forskning återfinns alltså flertalet studier som berör vad 

historisk empati är samt hur och varför begreppet bör implementeras inom historie-

undervisningen.25 I samhällskunskapsprofessorn26 S. G. Grants observationsstudie av två lära-

res undervisning om medborgarrättsrörelsen i USA framgår det i efterföljande elevintervjuer 

att undervisning som inte explicit betonar den historiska kontexten samt därtill har ett över-

vägande fokus på narrativ framställning försvårar elevernas empatiska förståelse.27 Resultatet 

analyserar Grant utifrån ett teoretiskt resonemang där olika perspektiv och förståelse för kom-

plexiteten i mänskligt handlande är centrala dimensioner i begreppet historisk empati, vilket 

                                                 
23 Jfr. Wibeaus, Ylva (2010), Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 

Förintelsen i skolans historieundervisning; Ammert, Niklas (2011), Om vad och hur må ni berätta?: 

undervisning om Förintelsen och andra folkmord. 
24 T.ex. Andersson Palm (2009), s. 1–4; Selling, Jan (2011), ”Between history and politics. The swedish Living 

history prohect as discursive formation”, i Scandinavian Journal of History, nr. 36 2011, s. 555–569. 
25 För en litteraturöversikt av forskning se Brooks, Sarah (2009), ”Historical empathy in the social studies 

classroom: a review of literature”, i The journal of social studies research, nr 2 2009, s. 213–234. 
26 S. G. Grant är professor i ”social studies education” vilket kan översättas som samhällskunskaper eller 

samhällsorienterade ämnen, alltså innefattar detta i amerikansk kontext även historia. 
27 Grant, S. G. (2001), ”It’s just the facts, or is it? The relationship between teachers’ practices and students’ 

understandings of history”, i Theory & research in social education, nr. 1 2001, s. 67 f., 98–102. 
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försvåras av en narrativ undervisning, eller som en elev uttryckte det ”[h]istory is just given to 

you. This is your history, just learn it”28. Istället förespråkar Grant en undervisning med beto-

ning på kontext, perspektivisering och olika former av historisk framställning som främjande 

för historisk empati, och därigenom en djupare historisk förståelse.29 

De amerikanska utbildningsforskarna Karen L. Railey och Samuel Totten har utifrån en 

läroplansteoretisk ansats analyserat Förintelseläroplaner från fyra amerikanska delstater, vari-

från slutsatsen är liknande den som Grant drar.30 Utgångspunkten i Railey och Tottens studie 

är att historisk empati underbygger historisk förståelse och att det förstnämnda karaktäriseras 

av fyra huvuddelar: presentation och analys av en kritisk händelse, som framhåller kontext och 

kronologi, vilken byggs utifrån källor och slutligen kan man därifrån konstruera ett narrativt 

ramverk.31 Även om denna studie analyserar läroplaner och inte undervisningssammanhang är 

ändock resultaten användbara i detta sammanhang då läroplaner i amerikansk kontext är be-

tydligt mer avgörande för den konkreta undervisningen, varför man kan anta att implemente-

ringen följer läroplanerna utformning.32 Därutöver förefaller Förintelseundervisning i USA 

vara normativ med en tydlig dikotomi mellan gott och ont, samt betoning på demokrati, vilket 

vidare kan liknas vid Forum för levande historias direktiv vid dess grundande.33 Slutsatsen i 

Railey och Tottens undersökning är att de amerikanska läroplanerna har sin grundval i en fråge-

ställning som forskarna formulera ”hur kunde detta [Förintelsen] ske?”, något som de menar är 

en för övergripande frågeställning, varför undervisningen kommer präglas av ett aktörs-

perspektiv och svaren blir därmed förenklade eftersom kontexten på denna narrativa nivå är för 

komplex.34 Sammantaget menar de tre ovan refererade forskarna att kontext är centralt i under-

visning inriktad mot historisk empati eftersom det föranleder förståelse för mänskligt handlande 

ur flera olika perspektiv. 

                                                 
28 Grant (2001), s. 102. 
29 Grant (2001), s. 101–104. 
30 Railey Karen L. & Totten, Samuel (2002), ”Understanding matters: Holocaust curricula and the social studies 

classroom”, i Theory & research in social education, nr. 4 2002, s. 541–562. 
31 Railey & Totten (2002), s. 544 f. 
32 I amerikansk skolkontext innebär läroplan (curriculum) att innehållet i densamma är förbestämt och därav blir 

det lärarens uppgift att implementera detta styrdokument och omsätta det i konkret undervisning. Därför måste 

man förstå att en amerikansk läroplan sätter väldigt tydliga ramar för vad som kommer avhandlas i 

undervisningen och på så vis kan inte innehållet vara varierande, som i en svensk skolkontext där kunskapsmål 

är det huvudsakliga fokuset. Se Wahlström, Ninni (2016), Läroplansteori och didaktik, 2 uppl., s. 139–142. 
33 Railey & Totten (2002), s. 542 ff.; Se även SOU 2001:5. 
34 Railey & Totten (2002), s. 556 f. 
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I kontrast mot detta undersöker historikerna Loh Kah Seng och Lee Si Wei undervisning om 

efterkrigstidens bostadsproblem i Singapore med fokus på affektiv inlärning och subjektiva er-

farenheter.35 Seng och Wei analyserar specifikt hur källmaterial kan väcka historisk empati ge-

nom fantasi hos eleverna, det vill säga hur eleverna kognitivt kan förflytta sig in i en historisk 

kontext, där undermåliga bostadsförhållanden och levnadsvillkor var dominerande. Resultatet 

av studien menar Seng och Wei indikerar att en källnära undervisning som betonar emotionella 

band till det förflutna överbygger temporala dimensioner i historien vilket gör det ”främmande 

familjärt” eftersom elevernas personliga erfarenheter, åsikter och känslor stod i förgrunden un-

der undervisningsmoments fortgång.36 En finsk studie påvisar liknande slutsatser då man under-

sökte gymnasieelevers förståelse för orsaker och konsekvenser av finska inbördeskriget. Ge-

nom att observera en simuleringsövning och därefter intervjua deltagarna samt analysera essäer 

visar historiedidaktikerna Jukka Rantala, Marika Manninen och Marko van den Berg att det 

uppkommer svårigheter för eleverna att utveckla empati i relation till aktörer i finska inbördes-

kriget.37 Den inledande simuleringen har vidare en explicit utgångspunkt i historisk empati och 

slutsatsen av bristen på densamma härleds till att de finska eleverna använder läroböcker som 

auktoritativ källa, vari historien framställs i ett metanarrativ, alltså förmedlad ur övergripande 

processperspektiv, vilket gör kontexten för stor.38 Här sammanfaller alltså resultatet med Sengs 

och Weis studie då undervisning med en historisk-empatisk ansats som anknyter närmare till 

eleverna, antingen genom en mindre kontext eller med aktörsperspektiv, förespråkas.  

Historieförmedling med avstamp i historisk empati förfaller således dela forskningen då man 

antingen framhåller en kontextualiserande undervisning eller en subjektsorienterad under-

visning. Affektiva och normativa inslag är ytterligare en tydlig skiljelinje mellan infalls-

vinklarna, en delning som delvis följer en bredare epistemologisk debatt inom historievetenskap 

om historisk kunskap ska innefatta känslor, individperspektiv, berättelser och dylikt. De neder-

ländska skolforskarna Jacob R. Boersem och Noam Schimmel undersöker påtalade spännings-

fält i relation till nederländska läroböcker och undervisning om Förintelsen. Studien visar att 

nederländska gymnasieelever generellt saknar tillräckligt med grundläggande kunskaper om 

                                                 
35 Seng, Loh Kah & Wei, Lee Si (2010), ”From living under attap to residing in the sky: Imagination and 

empathy in source-based history education in Singapore”, i The history teacher, nr. 4 2010, s. 521 f. 
36 Seng & Wei (2010), s. 521 ff. och 526 f.  
37 Rantala, Jukka, Manninen, Marika & van den Berg, Marko (2016), ”Stepping into other people’s shoes proves 

to be difficult task for high school students: assessing historicak empathy through simulation exercis”, i Journal 

of curriculum studies, nr. 3 2016, s. 328 f. och 330 ff. 
38 Rantala, Manninen & van den Berg (2016), s. 340 f. 
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Förintelsen samtidigt som läroböcker brister i att grundlägga adekvat kunskap.39 Därtill framgår 

det i lärarintervjuer en ambivalens gentemot att undervisa historia med fokus på att främja spe-

cifika värden, samtidigt som empati ändock ansågs vara ett viktigt lärandemål.40 Empati defi-

nieras inte uttryckligen som historisk empati i artikeln, min tolkning är ändå att operational-

iseringen av begreppet är närliggande min tillämpning i denna uppsats. Boersem och Schimmel 

menar att historisk empati blir försummad av normativ undervisning om Förintelsen eftersom 

man avhumaniserar förövarna och därigenom kan man inte förstå dem eller Förintelsen.41  

Sammantaget kan man konstatera att implementering av undervisning med avsikt att utveckla 

historisk empati delar forskningen. Ena sidan betonar en undervisning baserad på konstruerande 

av en omfattande kontext vari eleverna kan förstå historia utifrån dess egna premisser. I kontrast 

menar andra sidan att kontextbetonande historieförmedling är för abstrakt, varför en mindre 

kontext eller ett aktörsperspektiv är lämpligare. I det sistnämnda perspektivet finns även en 

uppfattning om att normativ och affektiv undervisning underlättar än mer för eleverna att ut-

veckla historisk empati, medan perspektivet som understryker kontext anser detta försvårar 

empatitagandet. Det tvetydliga forskningsläget bidrar till min uppsats relevans då mer forskning 

om historisk empati kan anses vara nödvändigt.  

1.4 Metod och material 

Som metod tillämpas i uppsatsen en kvalitativ textanalys. Eftersom jag undersöker en textför-

fattares intentioner med texten lämpar sig denna metodologiska ansats då analysen fokuserar 

på hur författaren förmedlar budskap samt hur man kan förstå budskapet i en bredare kontext.42 

Konkret är det textens innehåll som analyseras med syfte att söka en djupare förståelse för hur 

textförfattaren till elevmaterialen förmedlar historia och därigenom påvisa hur historisk empati 

kan användas som utgångspunkt för att fördjupa kunskaper om det förflutna. 

Jag betraktar även elevmaterialen som politiska texter då de produceras och distribueras av en 

statlig institution vars uppdrag uttryckligen är demokratifrämjande och värderingsfostrande.43 

Analysen förutsätter därför ett källkritiskt förhållningssätt då texten har uppenbara tendenser 

                                                 
39 Boersema, Jacob R. & Schimmel, Noam (2008), ”Challenging dutch holocaust education: towards a 

curriculum based on moral choices and empathetic capacity”, i Ethics and Education, nr. 3 2008, s. 58–65. 
40 Boersema & Schimmel (2008), s. 66 ff. och 70. 
41 Boersema & Schimmel (2008), s. 69 f. 
42 Widén, Pär (2015), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 

analys, 2 uppl., s. 178 f.; Berglund, Louise (2015), ”Källor och metod”, i Berglund, Louise & Ney, Agneta 

(red.), Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod, s. 159 ff. 
43 Se SOU 2001:5. 
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och min förförståelse blir därför likaledes påverkad av politiseringen.44 I källkritiska resone-

mang tillför man vanligtvis även kriterierna äkthet, beroende och närhet som, applicerat på mitt 

analysmaterial, aktualiserar aspekter om huruvida texternas författare kan identifieras respek-

tive om texterna är beroende av annan information i framställningen samt hur nära i tid texterna 

är det som beskrivs i desamma.45 För min uppsats innebär detta således att elevmaterialen om 

Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten måste förstås som tradering av in-

formation eftersom de inte kan ses som primärkällor och därtill delvis är baserade på sekun-

därkällor, samt att de är skrivna i en relativt nära samtid, något som påverkar tolkning och 

därigenom förmedlingen av informationen. Dock är författarna, Stéphane Bruchfeld och Paul 

A. Levine, historiker vilket uppfyller äkthetskriteriet och ger en trovärdig tolkning av informa-

tionen, alltså anser jag att beroende- och närhetskriteriet som mindre problematiska då 

Bruchfeld och Levine, tillika Forum för levande historia, torde förhålla sig kritiskt till källorna 

och värdera dessa vetenskapligt. 

Mitt metodologiska tillvägagångssätt följer den modell utbildningsforskaren Pär Widén utfor-

mat.46 Initialt formulerade jag en övergripande frågeställning, varifrån bakgrundslitteratur sök-

tes och stegvis avgränsades frågeställningen till ett konkret syfte. Även Alan Bryman menar 

denna utgångspunkt är lämplig vid kvalitativa studier då man vanligtvis arbetar induktivt.47 

Härefter valde jag lämpliga texter med avstamp i historisk empati och historieförmedlingen, 

vilket resulterade i en sökning efter två elevmaterial utgivna av Forum för levande historia. 

Anledningen för min avgränsning är, som tidigare nämnt, att Forum för levande historia har ett 

institutionellt uppdrag att ”hålla historien levande”, varför en textanalys av deras publicerade 

material torde visa en adekvat historieförmedling visavi historisk empati. Vidare kan man även 

utläsa svenska statens historiesyn genom Forum för levande historias elevmaterial och med det 

belysa hur samhället betraktar historien och dess varande, eller icke-varande. 

Efter att analysmaterialet samlats in följer en systematisering och slutligen analys av texterna.48 

Här genomförde jag en kategorisering av texterna utifrån min teoretiska ansats där olika sätt att 

förmedla historia sammanförs med och analyserades utifrån olika typer av historisk empati. 

Därefter konkretiserades resultatet i en avslutande diskussion vari slutsatser och reflektioner 

                                                 
44 Berglund (2015), s. 149 f. 
45 Berglund (2015), s. 149 f. 
46 Widén (2015), s. 185 f. 
47 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl., s. 345. 
48 Widén (2015), s. 185 f. 



11 

 

om källmaterialet presenteras. För att skapa trovärdighet för uppsatsens metod och slutliga re-

sultat är det centralt att framhålla denna interna validiteten, huruvida resultat och teori är strin-

gent sammankopplat.49 Då min teoribildning är genomarbetad och anpassad till uppsatsens 

syfte anser jag att tolkningen av resultat kan betraktas som god intern validitet. Den externa 

validiteten, resultatens generaliserbarhet, är alltid problematisk i kvalitativa studier.50 Emeller-

tid anser jag likaledes denna vara god då textbegreppets bredd möjliggör att resultaten kan til-

lämpas och omsättas i såväl andra texter som reguljär historieundervisning. 

För att styrka uppsatsens trovärdighet ytterligare anser jag att den metodologiska redogörelsen 

föranleder en stark extern reliabilitet eftersom man utifrån det som framgått i redogörelsen kan 

replikera min studie.51 Två andra aspekter som kan belysa kredibiliteten i min studie är tillför-

litlighet och äkthet. Det förstnämnda aktualiserar frågor om huruvida studien är trovärdig, möj-

lig att överföra i andra kontexter, om studien är pålitlig visavi tydliga steg i forsknings-

processen, samt om resultaten kan styrkas och konfirmeras.52 Äkthet, eller autenticitet, fram-

håller därjämte undersökningens relevans utifrån olika kriterier.53 Huruvida studien kan anses 

generaliserbar är min mening att textanalysen är överförbar till andra kontext på grund av den 

teoretiska utgångspunkten. Eftersom uppsatsen undersöker historieförmedlingen i en text och 

inte texten i sig, som exempelvis vid en diskursanalytisk ansats, är det möjligt att generalisera 

resultatande till andra texter av historieförmedlande karaktär. Därutöver kan uppsatsresultaten 

med fördel omsättas till konkret undervisning eftersom texter även kan medieras muntligt, så 

till vida att historisk empati utgör grundvalen för historieförmedlingen.  

Äktheten i uppsatsen aktualiseras särskilt i relation till pedagogisk äkthet, med vilket avses 

resultatets relevans för den pedagogiska verksamheten.54 Min mening är att resultatet, och upp-

satsen i helhet, är högst relevant för den historiedidaktiska verksamheten då historieförmedling 

är det mest grundläggande i skolämnet historia. Vidare tangerar äktheten här frågor om forsk-

ningsetik eftersom min undersökning inte berör människor kvarstår enbart etiska aspekter om 

resultatets och studiens relevans för vetenskapen.55 Min mening är att syftet med uppsatsen är 

väl motiverade i relation till det historiedidaktiska forskningsfältet, likaväl som ur ett undervis-

ningsperspektiv. 

                                                 
49 Bryman (2011), s. 352 f. 
50 Bryman (2011), s. 352 f. 
51 Ibid. 
52 Bryman (2011), s. 354–357. 
53 Bryman (2011), s. 354–357. 
54 Ibid. 
55 Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed, s. 15 f. och 26 ff. 
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1.4.1 Källmaterial 

Det material som valts till empiriskt underlag för denna uppsats är avgränsat till elevmaterial 

utgivna av Forum för levande historia. Min avgränsning baseras på textmaterial med elever som 

målgrupp och som har ett tydligt fokus på förmedling av övergripande historiestoff om be-

gränsade historiska skeenden med avsikt att urvalet ska motsvara Forum för levande historias 

myndighetsuppdrag i hög utsträckning som möjligt. Forum för levande historia har en stor 

mängd elevmaterial, majoriteten av vilka har för syfte att främja mänskliga rättigheter utifrån 

historiska exemplifieringar.56 Därutöver lämpas inte flertalet faktaskrifter för gymnasieelever 

då de är skrivna som fördjupningsmaterial till utbildare, exempelvis lärare. Avgränsningen re-

sulterade i två material som behandlar Förintelsen, respektive kommunismen i Kina, Sovjet-

unionen och Kambodja. Den sistnämnda finns även publicerad som fördjupningsmaterial, men 

Forum för levande historia anser att texten inte lämpar sig som elev- och lektionsmaterial.57 

Om detta må ni berätta är en faktaskrift skriven av historikerna Stéphane Bruchfeld och Paul 

A. Levine vilken avhandlar Förintelsen i Tyskland, dess bakgrund, orsaker och konsekvenser.58 

Den senaste upplagan inkluderar en del om Sverige under Förintelsen och dess implikationer 

för svenska förhållanden.59 Boken är antagligen den mest kända och beställda av Forum för 

levande historias publikationer. Elevmaterialet Kommunistiska regimers brott mot mänsklig-

heten är skriven av Forum för levande historia i samråd med ett internationellt forskarlag. Text-

materialet som är en ”elevtidning” behandlar de kommunistiska regimernas brott mot och krän-

kande av de mänskliga rättigheterna.60 Framför allt belyser skriften hur ungdomar levde under 

kommunistiska regimer och därtill hur samhället såg på oliktänkande, med en explicit koppling 

till arbets- och korrektionslägersystem, till exempel gulag-systemet.61 Sammantaget är dessa 

två material riktade mot elever och klassrummet där de kan användas som bakgrundsfakta och 

avstamp till vidare lektioner. Texterna är genremässigt olika sinsemellan, den förstnämnda skri-

ven som en faktatext, ”elevtidningen” kan liknas vid en dagstidning. De litterära skillnaderna 

påverkar uppenbart framställningen samt hur texterna disponeras. Historieförmedlingen anser 

jag dock inte påverkas eftersom det är abstraktare än enbart textmässig förmedling, tvärtom kan 

olikheterna belysa hur historieförmedling kan omsättas i olika sammanhang. Min avsikt är 

                                                 
56 Se Forum för levande historias materialbank, tillgänglig https://www.levandehistoria.se/material  
57 Forum för levande historia (2017), Faktaskrift – brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, 

elektronisk källa: https://www.levandehistoria.se/material/faktaskrift-brott-mot-manskligheten-under-

kommunistiska-regimer Hämtad 2018-04-05 
58 Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A. (2010), Om detta må ni berätta, 5 uppl. 
59 Ibid. 
60 Forum för levande historia (2013), Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, rev. uppl. 
61 Ibid. 
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sammantaget att analysera nämnda publikationer utifrån hur de kan förstås i relation till 

historieförmedlande och historisk empati. 

1.5 Teori 

Som framgår är det svårt att definiera och avgränsa begreppet historisk empati. Mot bakgrund 

av forskningsläget, alltså hur begreppet förstås i en utbildningskontext, kan man ändå urskilja 

två övergripande sätt att implementera undervisning som främjar historisk empati. Det först-

nämnda är att man fokuserar på att konstruera en grundlig historisk kontext vari eleverna kan 

uppleva historien och förstå mänskligt handlande i dess sammanhang. Eller så används ett 

aktörsperspektiv med fokus på subjektifiering av historiska aktörer och deras värderingar, syn-

sätt och känslor, varigenom undervisningen kan överbrygga avstånd i tid och rum. I följande 

uppsatsdel kommer jag utveckla och abstrahera dessa didaktiska tillvägagångssätt. Följaktligen 

redogörs nedan för min teoretiska utgångspunkt där historisk empati förs in i ett teoretiskt ram-

verk som definierar begreppet och sedermera beskriver hur det kommer tillämpas i analysen av 

Forum för levande historias elevmaterial. 

Definitionsproblematiken resulterar ofta i att forskare förklarar vad begreppet historisk empati 

inte är. Historisk empati är då inte att likställa med en utpräglad fantasi, överidentifikation med 

historien, eller ett sympatiskt förhållningssätt.62 Eller som historikern O.L. Davis Jr. uttrycker 

det:” [historical] empathy characterizes historical thinking that yields enriched understandning 

within context”63. Omformulerat finns mellan varje historisk kontext och handling ett ”varför” 

som kan besvaras genom att man utifrån källor konstruerar historiska perspektiv vilka resulterar 

i historiska empati, varifrån man återskapar och förstår människors värderingar, känslor och 

intentioner.64 Dessutom aktualiserar historisk empati en insikt i att de värderingar som fram-

träder inte behöver överensstämma med betraktarens, historiens kontextbundenhet blir sålunda 

uppenbar. Historisk empati kan man således tolka som en förståelse av historien med utgångs-

punkt i historiens egna villkor och betingelser. 

Att förmedla historisk empati förutsätter därför ett tillvägagångssätt som belyser skillnader i tid 

och rum, samtidigt som målet är att överbrygga dessa skillnader. För att tydliggöra detta 

                                                 
62 Yeager, Elizabeth Anne & Foster, Stuart J. (2001), ”The role of empathy in the development of historical 

understanding”, i Davis Jr., O. L., Yeager, Elizabeth Anne & Foster, Stuart J. (ed.), Historical empathy and 

perspective taking in the social studies, s. 13 ff. 
63 Davis Jr., O. L. (2001), ”In pursuit of historical empathy”, i Davis Jr., O. L., Yeager, Elizabeth Anne & Foster, 

Stuart J. (ed.), Historical empathy and perspective taking in the social studies, s. 3 f. 
64 Yeager & Foster (2001), s. 14 ff. 
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kommer jag i denna uppsats använda historiedidaktikern Bruce A. VanSledrights teori om em-

pati i historieundervisningen. VanSledrights tar avstamp i att varje individ har en förförståelse 

vid mötet med historien, en historisk positionalitet, vilken innefattar en epistemologisk, onto-

logisk och existentiell dimension.65 Individer har med andra ord en disposition som avgör hur 

de förstår förvärvandet av (historisk) kunskap, världens beskaffenhet, samt deras egen subjek-

tivitet i relation till kunskap och världen. För att åstadkomma historisk empati i historie-

undervisning krävs att förmedlarens och mottagarens historiska positionalitet överlappar, text-

mässigt måste då författaren artikulera sin egen positionalitet och därefter orientera texten så 

att den mer eller mindre förenas med läsarens positionalitet.66 Exempelvis kan en historiker 

således inte förmedla ett historiskt skeende utan att förhålla sig till läsarens, tillika samtidens, 

värderingar, synsätt och historiska förförståelse. När de historiska positionaliteterna blivit ord-

nade adekvat framgår skillnaderna i tid och rum, varefter VanSledright menar att man måste 

isolera samtiden för att kunna undersöka det förflutna, samtidigt som det krävs ett kritiskt för-

hållningssätt gentemot det förgångnas positionalitet.67  

Eftersom historisk positionalitet är sammanlänkat med vår förståelse av kunskap och omvärlden 

påverkas den även av sociokulturella faktorer som begränsar eller möjliggör historisk empati. 

Kön, etnicitet och klass har sålunda en inverkan på den historiska förståelsen och empatin varför 

även detta måste beaktas i historieförmedlingen.68 Utifrån ett undervisningsperspektiv måste 

man därför beakta mottagaren av historieförmedlingen, eleverna, som reflekterande subjekt 

vars historiesyn påverkas av deras individuella bakgrund, grupptillhörighet samt hur dessa 

aspekter samverkar med en samhällskontext. Härav uppstår således ytterligare begränsningar, 

men även möjligheter, att kultivera historisk empati. 

                                                 
65 VanSledright, Bruce A. (2001), ”From empathic regard to self-understanding: Im/positionality, empathy, and 

historical contextualization”, i Davis Jr., O. L., Yeager, Elizabeth Anne & Foster, Stuart J. (ed.), Historical 

empathy and perspective taking in the social studies, s. 57 f. 
66 VanSledright använder ett exempel från sin egen studie för att konkretisera hur historisk positionalisering 

påverkar historieförmedlandet via text. I studien undersöker VanSledright hur en grundskolelärare uppfattar den 

amerikanska historikern Howard Zinns verk Det amerikanska folkets historia med fokus på en del i boken som 

avhandlar presidenten Andrew Jacksons fördrivning av Cherokeeindianerna. Det som framgår i undersökningen 

är att grundskolelärarens positionalitet påverkar hur hon betraktar fördrivningen då Zinns bok inte erbjuder en 

gedigen kontext där flera perspektiv inryms. Vidare kopplar grundskoleläraren historien till sin egen härkomst 

som angloamerikan (liksom Jackson) och förhåller sig då på ett existentiellt plan som en förövare. Alltså 

konstruerar författaren och läsaren historien tillsammans, och slutsatsen blir att eftersom Zinn inte ger tillräckligt 

med kontext kompletterar grundskoleläraren den med sin egen positionalitet, varpå det skapas sympati snarare än 

historisk empati. Se VanSledright (2001), s. 51–56. 
67 VanSledright (2001), s. 57 ff. 
68 Ibid. 
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Sammantaget kan teoribildningen systematiseras till en typologi som beskriver hur historie-

förmedling med fokus på historisk empati implementeras. Med hänvisning till historie-

didaktikern Denis Shemlits omarbetning av den brittiska filosofen R. G. Collingwoods teorier 

om historisk kunskap beskriver VanSledright tre huvudsakliga synsätt hur historisk empati kan 

förklaras ur ett historikerperspektiv.69 Vidare motsvarar varje synsätt olika ”nivåer av empati” 

i en hierarkisk indelning där den lägsta nivån kan likställas med en oförståelse för historien, 

följd av ”begränsad historisk empati”, med vilken avses förståelse för historien som baseras i 

ett överförande av en samtida positionalitet, att historien betraktas utifrån rådande värde-

ringar.70 Den högsta ”nivån” är följaktligen historisk empati, vari historiska skeende och aktörer 

placeras i en kontext som möjliggör en djupare historisk förståelse.71 Historisk poistionalitet 

och typologin kommer jag att tillämpa i analysen för att systematisera och sedermera förklara 

hur man genom text förmedlar historia med syfte att grundlägga en historisk empati hos ele-

verna. 

1.5.1 Narrativ empati  

Det första tillvägagångssättet beskriver VanSledright som att en historiker kan ses som en nek-

romant. Med nekromanti avses ”frambesvärjande av dödas andar”72, en typ av schamanistisk 

praktik där avlidnas andar rådfrågas i nutid. Liknelsen blir tydlig när den anknyts till historie-

förmedling, varpå resultatet blir att ”[t]he necromancer conjures a vision of past action that a 

contemporary audience will find recognizable, intelligible and plausible”73. Förmedlingen 

handlar därför mer om att konstruera ett historiskt narrativ som är begripligt ur en samtida kon-

text och mottagare, än att rekonstruera det förflutna på ett historievetenskapligt adekvat vis. 

Härav följer att den här typen av historieförmedling kan få svårt att göra epistemologiska eller 

ontologiska anspråk eftersom konstruktionen inte är genomgripande vetenskaplig.74 Förkla-

ringar blir härmed anakronistiska och fokus riktas enbart mot att sammankoppla det förgångna 

med samtid utifrån samtida premisser. Jag har valt att kalla denna typ av historisk empati för 

narrativ empati då min tolkning är att historieförmedling bygger på konstruktionen av ett hi-

storiskt narrativ som är litterärt övertygande då avsikten är att underlätta identifikation med det 

förflutna. Återkopplat till historisk positionalitet är författarens huvudsakliga intention att 

                                                 
69 VanSledright (2001), s. 60 f. 
70 VanSledright (2001), s. 55. 
71 Ibid. 
72 Svenska akademiens ordbok (1947), uppslagsord ”Nekromanti”, band 18.  
73 Citerad i VanSledright (2001), s. 61. 
74 VanSledright (2001), s. 61 f. 



16 

 

sammanföra sin postitionalitet med läsarens, varför betoningen av samtida värderingar och syn-

sätt blir påtaglig. 

1.5.2 Subjektsempati 

Den andra typen av historisk empati, som jag valt att benämna subjektsempati, handlar om att 

återskapa historiska aktörers tankar och känslor. VanSledright använder ”psyche-snatcher”, un-

gefär ”själkidnappning”, för konkretisera ett tillvägagångssätt vari historieförmedlare utifrån 

källmaterialet och de historiska skeenden återskapar aktörer som subjekt med ett intellekt vilket 

inbegriper tankar, reflexioner och intentioner.75 Härav följer att denna typ av historisk empati 

får ett tydligt aktörsperspektiv eftersom man ser historien ”genom deras ögon”. Därmed avser 

begreppet subjektsempati just återskapandet av aktörers ”själ” eller ”psyke”, och bör således 

inte förväxlas med subjektivitet som partiskhet eller ensidighet. Vidare bör man inte förstå 

subjektsempati som enbart förmedling via enskilda aktörer, även grupper kan utgöra det me-

dium varigenom historia förmedlas. Vid första anblick är det uppenbart att denna kategori av 

empati, liksom narrativ empati, inte motsvarar historisk empati såsom jag definiera det tidigare 

då den historiska kontexten förfaller vara negligerad. Dock är det möjligt att skapa en kontext 

utifrån ett aktörsperspektiv om det föregås av noggrannhet och grundlighet i framställningen, 

samt att perspektivet skiftar mellan olika aktörer. 

1.5.3 Kontextuell empati 

Kontextuell empati tillämpar jag i uppsatsen för att förklara en historieförmedling som är 

kontextbetonande. VanSledright använder ytterligare en liknelse, ”tidsresenären”, för att be-

skriva hur en historiker förflyttar sina tankar i tid och rum för att rekonstruera en tillförlitlig 

bild av historien.76 Till skillnad från narrativ empati är utgångspunkten deducerad från historiskt 

källmaterial genom en systematisk historievetenskaplig metodik, utan att man gör anspråk på 

att förstå aktörers känslor eller tankar, likt subjektsempati.77 Tonvikten är följaktligen historiska 

händelser och skeenden, kontexter, till vilka man kan härleda aktörers handlingsalternativ och 

efterföljande handlingar. Vidare är min mening inte att framhålla kontextuell empati i motsats 

till subjektsempati, snarare beskriver objektivitet här enbart ett utifrånperspektiv till skillnad 

från ett inifrånperspektiv. Därutöver motsvarar dock kontextuell empati den högsta ”nivån” av 

historisk empati eftersom kontextualiseringen är en del av historieförmedlingen.  

                                                 
75 VanSledright (2001), s. 61 f. 
76 VanSledright (2001), s. 62–65. 
77 Ibid. 
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Avslutningsvis förstår jag historisk empati och den ovan presenterade typologin som en pro-

cess, varför olika sätt att skapa historisk empati ej är ömsesidigt uteslutande i en text. Således 

kan alla tre förekomma samma text med olika betoningar beroende på vad som förmedlas. 

2. Analys 

Med utgångspunkt i min typologisering av historisk empati följer i föreliggande avsnitt redo-

görelsen för uppsatsen resultat. Eftersom elevmaterialen är av olika karaktär framkommer att 

tonvikten i texternas historieförmedling varierar beträffande historisk empati. Avsnittet dispo-

neras efter de tre kategorierna och utgör även den empirisk grunden för den efterkommande 

analysen som återkopplar till VanSledrights teori om historisk positionalitet och slutligen 

sammanförs detta med en avslutande diskussion med avstamp i historisk empati. Eftersom en 

av mina ansatser är att analysera texterna utifrån ett undervisningsperspektiv kommer jag be-

nämna ”läsare”, alternativt ”mottagare”, som ”elev” i detta avsnitt för att tydliggöra kopplingen 

till skolämnet historia. 

2.1 Narrativa historieförmedlingen 

Vid tillämpning av kategorin narrativ empati framgår de största skillnaderna mellan materialen. 

Skillnaderna kan som tidigare nämnts delvis förstås som en konsekvens av textgenre där Om 

detta må ni berätta är skriven som en typisk faktatext medan elevtidningen Kommunistiska 

regimers brott mot mänskligheten stilistiskt påminner om en dagstidning. På en makronivå åter-

finns dock likheter, sinsemellan och i relation till den narrativa empatin, då det narrativa ram-

verket återkopplar till Forum för levande historias myndighetsuppdrag som demokrati-

främjande och förmedlare av de mänskliga rättigheterna.78 Därmed måste historieförmedlingen 

förhålla sig normativt och tendenser till anakronism uppkommer eftersom samtida värderingar 

påverkar hur historien framställs, likaväl som att dessa värderingar konstruerar ramverket vari 

förmedlingen sker.  

Inledningsvis framgår i båda texterna en narrativ empati, även om skillnaderna därefter blir 

påtagliga. Om detta må ni berätta inleds med ett avsnitt som berör hur barn användes som 

försöksdjur i koncentrationslägret Neuengamme, beläget utanför Hamburg i norra Tyskland.79 

Hemskheterna kontextualiseras inte, istället introduceras eleven omedelbart till en skildring av 

                                                 
78 SOU 2008:1400, s. 1. 
79 Bruchfeld & Levine (2010), s. 7. 
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ofattbara livsöden om hur barn föll offer för experiment och sedermera avrättades i en när-

liggande skolbyggnad.80 Här förutsätter författarna att eleven åtminstone har en grundläggande 

förståelse för koncentrationsläger och likaledes en övergripande bild av Förintelsen. Författa-

rens antagande om förkunskaper kan likväl betraktas som narrativ empati då historieför-

medlingens fokus är att väcka intresse och antipati mot nazismen utifrån övergreppen mot off-

ren. Därutöver avslutar författarna avsnittet med att namnge alla barn som avrättades, något 

som kan tolkas som affektivt och litterärt skrivande som sammanbinder inledningsavsnittet till 

ett enhetligt narrativ.81 Man anknyter på så vis till samtiden genom att en tydlig skildring av en 

historisk händelse. 

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten inledes likaledes med en berättelse om ett 

avgränsat historiskt skeende. Pavel Morozov introduceras häri utan att det sovjetiska samhället 

som han levde i eller dess tillblivelse förklaras mer än att ”[e]fter revolutionen 1917 mördades 

tsaren. Bolsjevikerna, de som lett revolutionen, tog över för att bygga en kommunistisk stat”82 

samt att människor ”uppmanades att spionera på varandra och ange personer som motarbetade 

revolution”83. I berättelsen anger Pavel sin far för att denne undangömt livsmedel i konspiration 

med storbönder, varpå fadern döms till straffarbete i en rättegång där författarna skriver att inte 

ens Pavels gråtande familjemedlemmar kunde förmå pojken att ändra uppfattning. Härefter 

mördas Pavel av faderns bröder, varefter den kommunistiska regimen gör Pavel till martyr för 

staten och bröderna avrättas.84 Likheterna med det inledande avsnittet i Om detta må ni berätta 

menar jag delvis är den litterära framställningen, men även att kontexten uteblir, vilket i texten 

om Pavel innebär att eleverna under läsningen av texten enbart förstår Pavels handlande som 

en konsekvens av att det sovjetiska samhället ideologiskt indoktrinerade barn. I slutet av av-

snittet om Pavel presenteras därtill historiska belägg som tyder på att pojken existens men att 

det är tvivelaktigt om han angav sin far och var en del av den stalinistiska ungdomsorganisation 

Pionjärerna, som påstods av den kommunistiska regimen.85 Författarna konstruerar sålunda en 

berättelse med utgångspunkt i de presenterade beläggen som påvisar att densamma inte är tro-

värdig ur ett källkritiskt perspektiv. Det resulterande narrativt menar författarna handlar om 

                                                 
80 Ibid. 
81 Bruchfeld & Levine (2010), s. 7. 
82 Forum för levande historia (2013), s. 2. 
83 Forum för levande historia (2013), s. 2. 
84 Ibid. 
85 Forum för levande historia (2013), s. 3. 
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idoldyrkan i Sovjetunionen, samt hur det samspelar med totalitarism, en slutsats som under-

byggs tvivelaktigt eftersom sammanhanget inte förklarades i texten. Likt textavsnittet om barn-

experimenten blir därav narrativet som sådant det som förmedlar historien. 

Den narrativa empatin är, i kontrast mot Om detta må ni berätta, fortsatt genomgående i texten 

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Mest påtagligt är ett avsnitt som behandlar 

föremål som kriminaliserades under kommunistregimerna i Sovjetunionen, Kambodja och 

Kina. I ”tankeexperimentet” instrueras eleverna, efter en kort introducerande text om att kom-

munistiska regimer hade regler för vilka typer av kulturella uttryck som vara acceptabla, att 

reflektera över vad de har i sina väskor.86 Här anknyter texten explicit till elevernas samtida 

livsvärld utan att de påtalade förbuden över huvud taget förs in i ett historiskt sammanhang, 

utöver den ovan refererade berättelsen om Pavel samt ett avsnitt om att vara ung i Kina och 

Kambodja.87 Användandet av narrativ empati innebär således att konstruktionen baseras på en-

bart samtida värderingar som skapar en berättelse som enbart överbygger den temporala di-

mensionen utan att förmedla någon egentlig historia. Eleverna förstår enbart att det är skillnader 

mellan det förflutna och dagens samhälle, men inte varför dessa skillnader existerar eller hur 

de förändrades. Narrativ empati tillämpat på detta vis skapar en svårighet att skilja den från den 

subjektiva empatin eftersom aktörer vävs in i den narrativa konstruktionen. Följaktligen synlig-

görs problematiken vid en analys utifrån subjektsempati. 

2.2 Subjektsempatisk historieförmedling 

Skapandet av historisk empati genom att använda perspektiv som söker återskapa aktörers käns-

lor och syn på sin omgivning är en intrikat process som kräver mycket av en textförfattare. I 

analysmaterialet synliggörs problematiken då subjektsempati tenderar att övergå i en narrativ 

empati då texten inte nyttjar perspektiven till att beskriva hur historien tolkades och uppfattades 

av aktörerna i relation till sammanhanget. Vid användandet av vittnesmål eller andra auto-

biografiska citat, vilka rimligtvis kan antas vara subjektsempati i dess konkretaste gestaltning, 

framgår tendensen delvis tydligt. I Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten kan man 

exemplifiera detta med en passage där författarna skriver om ungdomar i kommunistiska sam-

hällen. Häri citerar de den brittiska historikern Orlando Figes återberättelse av den under Stalin-

tiden unga flickan Sofia Ozemblovsaia upplevelse av att bli exkluderad ur den tidigare nämnda 

ungdomsgruppen ”Pionjärerna”.88 Sofia beskriver hur hennes klasskamrater vid ett tillfälle 

                                                 
86 Forum för levande historia (2013), s. 6 f. 
87 Forum för levande historia (2013), s. 5 f. 
88 Forum för levande historia (2013), s. 4. 
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varseblev att hon besökte kyrkan kontinuerligt, varpå klasskamraterna försökte ta hennes sjal 

(som eleven under läsningen får anta vara en religiös symbol) och kränka henne på grund av 

sin tro.89 Författarna kontextualiserar aldrig citatet och vittnesmålet varför man kan tolka det 

som att eleverna som tar del av texten enbart kan utveckla empati med kränkningen och inte 

den historia vari densamma sker. Den subjektiva empati ersätts därför med en narrativ som ej 

förmedlar historia eftersom man inte förstår skeendet som del av en helhet, det söker framkalla 

i texten är sympati med en flicka som blir utesluten ur en grupp.  

Liknande historieförmedling återfinns vidare i delen om ungdomar i kommunistiska samhällen. 

Exempelvis framlyfts ett vittnesmål från kambodjanska barn som skiljdes från sina familjer av 

de röda khmererna90. Återigen används vittnesskildringar som katalysator för subjektsempati 

men frånvarandet av kontext för varför barnen kidnappades och utsattes för hemskheter gör att 

narrativet som etableras inte erbjuder svar på varför aktörer handlar på ett speciellt sätt, istället 

kan eleverna bara känna empati med ungdomarnas känslor och inte med historien. I Om detta 

må ni berätta tenderar inte författaren i samma uträckning att skifta subjektiv till narrativ em-

pati. Ett undantag är dock en berättelse om den svenska diplomaten Göran von Otter och mötet 

med den tyska SS-officeren Kurt Gerstein, som ”bönfaller” von Otter att berätta för världen vad 

som skedde i Nazityskland.91 Historien förmedlas i anslutning till ett avsnitt om svenskars re-

lationer till Tyskland under Andra världskriget, där ett antal anställda vid svenska företag som 

handlade med nazisterna beskrivs som kurirer för den polska motståndsrörelsen. Dessa personer 

tillfångatogs sedermera av nazisterna och dömdes till stränga straff, varvid von Otter aktuali-

seras i sammanhanget då han var en huvudförhandlare angående frigivningen av dessa svens-

kar.92 I övergången mellan de tillfångatagna svenskarna och von Otter är inte koherent varför 

subjektsskiftet i narrativet försvårar historieförmedlingen. Således skiftar här subjektsempati 

till narrativ implicit, varmed den historiska förståelsen avsevärt begränsas. 

Subjektsempati används vidare i Om detta må ni berätta delvis genom flertalet vittnesmål. Ex-

empelvis citeras judar i relation till förföljelsen 1933, hur det var att vistas på så kallade ”om-

lastningsplatser” som användes för transferering till koncentrationsläger, samt livsvillkoren i 

Warszawagettot.93 I kontrast mot ovan använder författarna här vittnesskildringarna för att 

                                                 
89 Ibid. 
90 Röda khmererna är en beteckning för kommunistpartiet i Kambodja. Detta förklaras dock inte i texten varför 

en mer ingående förklaring är irrelevant för analysen då uteblivandet av förklaringen kan ses som en del av 

själva historieförmedlingen. Jfr. Forum för levande historia (2013), s. 4. 
91 Bruchfeld & Levine (2010), s. 59. 
92 Ibid. 
93 Bruchfeld & Levine (2010), s. 22 och 31ff. och 39. 
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skapa en bild av det förflutna utifrån subjektiva erfarenheter. Härav berikar ögonvittnena ett 

historiskt skeende för eleverna, man skapar empati för en situation med utgångspunkt i aktörer-

nas perspektiv på omgivningen. Skillnaden är att eleverna inte nödvändigtvis sympatiserar med 

aktören, även om de hemska omständigheterna föranleder detta, istället bidrar den subjektiva 

empatin med en djupare förståelse för den historiska kontexten. Likaså utformar författarna av 

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten ett avsnitt med där vittnesmål subjektifierar 

historien, men häri används dagboksutdrag av ungdomar från de tre kommunistiska länderna 

som står i förgrunden i texten.94 Den historiska positionaliteten är i sammanhanget tämligen 

explicit då mottagaren av historieförmedlingen framför allt är elever. Att skapa mening och 

sammanhang av dessa dagböcker utlämnas dock eleverna att göra själva då texten inte bidrar 

med någon form av kontextualisering. Sålunda kräver texten av eleverna att de på förhand har 

en relativt gedigen historisk förståelse för att empati ska kunna erhållas. 

Ett ytterligare tillvägagångssätt som författarna av Om detta må ni berätta tillämpar är att an-

vända aktörsperspektivet på gruppnivå. Nazitysklands förföljelse av grupper som ansågs av-

vikande belyser författarna i texten delvis på gruppnivå. I synnerhet levnadsvillkoren för judar 

i Västeuropa under upptakten till Förintelsen och Andra världskriget gestaltas grundligt utifrån 

bemälda perspektiv. Man framhåller hur den judiska emancipationen under 1800-talet och att 

judar i Väst ingick som en naturlig del i det vardagliga livet. Av den anledning ”var det få av 

dem [judarna] som kunde föreställa sig att nazismens snabba ankomst skulle betyda slutet på 

deras tillvaro”95. Historieförmedlingen här grundas på att eleverna ska utveckla empati för en 

grupp vars omständigheter hastigt och oväntat förändras, något som erbjuder perspektiv på en 

skiftande historisk kontext. Även civilmotståndet mot nazisterna återskapas genom detta per-

spektiv, till exempel religiösa gruppers syn och känslor om det som skedde i Tyskland, samt 

uppkomst av ungdomsproteströrelser såsom Vita rosen.96 Elevtidningen använder inte samma 

subjektiva empati på gruppnivå men ett liknande historieförmedlande är när författarna an-

vänder en kinesisk ung man för att återskapa känslan av att vara rödgardist i Maos Kina.97 

Utifrån dåvarande 17-årige Chen berättelse konstruerar författaren en känsla av upprymdhet 

hos rödgardisterna som sedermera omvandlades till uppgivenhet då flytten till landsbygden, 

som var en del av Maos idé om att studenter skulle fostras av arbete därvid, visade sig vara 

                                                 
94 Forum för levande historia (2013), s. 10 ff. 
95 Bruchfeld & Levine (2010), s. 14. 
96 Vita rosen var en proteströrelse som startades av studenter i München. Bland annat spred de antinazistisk 

information via flygblad. Sophie och Hans Scholl är de mest kända aktörerna i denna protestgrupp. De 

tillfångatogs senare av Gestapo. Se Bruchfeld & Levine (2010), s 92 f. 
97 Forum för levande historia (2013), s. 9. 
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oumbärligt.98 Här framkommer en tydligt perspektiv på ett historisk skeende som grundlägger 

en kontext får vilken det finns möjlighet att utveckla historisk empati. Kontexten uppstår ”in-

ifrån” subjektet. 

Den mest frekventa tillämpningen av subjektsempati förekommer dock i Om detta må ni be-

rätta, men med utgångspunkt i antingen nazisternas perspektiv på de grupper och människors 

som utsattes för deras förföljelse, eller levnadsvillkoren i koncentrationslägren. Författarna be-

skriver ingående hur nazisterna motiverade pogromer, deportation och avrättningar av homo-

sexuell, funktionsnedsatta, romer och judar i Östeuropa utifrån deras världssyn.99 Til-

lämpningen av nazistperspektivet föranleder i dessa avseenden emellertid kontextuell proble-

matik då den nazistiska ideologin förmedlas i relation till samtida värderingar, eleverna förstår 

att människosynen är fel utifrån dagens värderingar och synssätt. Lexikalt kan man belysa mot-

sättningen med att nazisternas betraktelsesätt placeras inom citattecken, exempelvis uppfatt-

ningen om handikappad som ”tung börda” och ”improduktiva”.100 Man kan tolka författarnas 

formuleringar som ett framhävande av temporala skillnader, men med detta blir perspektivet 

anakronistiskt eftersom värderingarna frigörs från sitt sammanhang. Elever kan därav inte ut-

veckla historisk empati eftersom aktörerna inte betraktar sin egen historiska kontext, det som 

förmedlas är ett samtida perspektiv på det historiska skeendet.  

Likaledes beskrivs förintelselägren även i relation till subjektsempati med utgångspunkt i 

förövarperspektivet. Bland andra citeras två Sonderkommandomedlemmar (tyska för ”special-

kommando”), den ena om hur 600 judiska pojkar avrättades i Auschwitz-Birkenau den 20 ok-

tober 1944, den andra om hur det var att arbeta i nämnda förintelseläger.101 Båda citaten åter-

skapar subjekts tankar, känslor och upplevelser inom en historisk kontext på ett adekvat och 

fördjupande vis. Huruvida det föranleder historisk empati däremot mer komplext eftersom iden-

tifikation med dessa hemskheter är omöjligt. Det framgår exempelvis inte varför de 600 judiska 

pojkarna avrättades, därav kan man inte förstå vilka handlingsmöjligheter som fanns och man 

kan därför inte kontextualisera händelsen. Dock menar jag att användandet av denna typ av 

subjektsempati är en konsekvens av svårigheten att historiskt förmedla situationer som är ofatt-

bara, möjligtvis det enda tillvägagångssättet. Att kultivera historisk empati härvid förefaller 

                                                 
98 Ibid. 
99 Bruchfeld & Levine (2010), s. 15–19. 
100 Bruchfeld & Levine (2010), s. 19. 
101 Bruchfeld & Levine (2010), s 80 f. 
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vara en omöjlighet då citaten inte motiverar nyansering eller perspektivisering på grund av en 

påfallande omänsklighet. 

2.3 Kontextuell historieförmedling 

Den tredje typen av historisk empati, kontextuell empati, tillämpas och gestaltas på varierande 

sätt i de båda elevmaterialen. Författarna till Om detta må ni berätta inleder boken efter narra-

tivet om barn som försöksdjur med att skapa en bakgrund till samhällena under tiden fram till 

Förintelsen. Relativt grundligt artikuleras antisemitismen som en del av Europa sedan åt-

minstone antiken, samt hur rasismen och idén om människoraser formulerats av filosofer sedan 

1600-talet.102 Vidare redogörs även hur naturvetenskapen och specifikt evolutionsteorin ut-

tryckt som socialdarwinism införlivades i den världsbild som var förhärskande i allmänhet i 

Västeuropa, men i synnerhet i Nazityskland.103 Denna korta bakgrundsdel blir den grundval 

varifrån hela bokens historieförmedling utgår och därmed kan avsnittet ses som försök till att 

skapa en kontextuell empati hos eleverna. Härefter skiftar sedermera texten till att mestadels 

innefatta subjektsempati, med några undantag för narrativ och objektiv.  

Elevtidningen konstitueras tvärtom av kontextuell empati i slutet av elevmaterialet. ”Rätt sort” 

benämns häri en del som avhandlar hur man kategoriserad människor efter revolutionerna i 

Kambodja, Kina och Sovjet. Författarnas förmedlar här för första gången i texten något som 

kan liknas vid en historisk kontext, exempelvis förklaras klasstillhörighetens centrala samhälls-

ställning då kineserna delades in i ”röda” och ”svarta”, proletärer respektive borgare och reakt-

ionärer.104 Elever kan här vid läsning få insikt i hur samhällena ordnades och delvis varför, 

jämfört med tidigare i texten då man enbart kan läsa berättelser om personer som misshandlats 

eller diskriminerats. Förklaringen av den sovjetiska människosynen tenderar dock att förskjutas 

från kontextuell empati till narrativ då förklarandet av varför människor blev fängslade eller 

mördade var att de ” […] hade ’fel’ livsstil eller ’fel’ åsikt och därför blev orosmoment på 

skolor, arbetsplatser, gator och torg”105. Följaktligen konstruerar författarna här ett samman-

hang som blir intetsägande eftersom detaljerna är diffusa, det enda som förmedlas är att om en 

person var ”annorlunda” resulterade det i att denne eventuellt kunde bli deporterad eller mör-

dad. Kontexten ger sålunda inget svar på ”varför” omständigheterna var såsom de förklarades. 

                                                 
102 Bruchfeld & Levine (2010), s. 8–11.  
103 Socialdarwinismen förklaras häri som ”föreställningen om att ’de starka’ hade rätt att styra över ’de svaga’”. 

Alltså tar denna uppfattning utgångspunkt i en fri tolkning om Darwins evolutionsteori och omsätts till ett 

kulturellt perspektiv. Se Bruchfeld & Levine (2010), s 8 f. 
104 Forum för levande historia (2013), s. 14. 
105 Forum för levande historia (2013), s 13 f. 
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kontextuell empati appliceras likväl adekvat i Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten 

om man ser till avsnitten om fångläger under kommunistregimerna. Redogörelsen för Gulag-

systemet i Sovjet, och dess motsvarighet ”säkerhetscenter” i Kambodja, påvisar en tydlig text-

mässig orientering mot kontextualiserande där lägersystemet, om än kort, beskrivs med ett 

”utifrånperspektiv”.106 Likaledes beskrivs Maos form av omskolning genom straffarbete, 

”laogai”, som hade för avsikt att uppfostra ”nya socialistiska människor”. Här beskrivs även en 

angiverikultur i fånglägren och att fångar efter färdig ”omskolning” blev ”yrkesplacerade” till 

än mer straffarbete och därtill stigmatiserade i samhället.107 Som en följd av att texten är skriven 

med kontextförmedlande ansats kan elever förflyttas till dessa platser och betrakta dem såsom 

de konstrueras av författarna. Perspektiven som aktualiseras ger en tydlig bild av en historisk 

företeelse som ger eleverna insikt i hur dåtida synsätt påverkade utformandet av normsystem 

och påföljd för individer som utmanade dessa samhällsnormer.  

Övervägande är det emellertid i Om detta må ni berätta som den objektiva empatin framträder. 

Vid förklaring av hur förföljelserna av judar inleddes samt de internationella reaktionerna på 

detsamma skrivs med ett tydligt fokus på kontext. Hur tysk-judiska medborgares livsvillkor 

succesivt försämras påvisar tydligt hur dåtida värderingar tog sig konkret uttryck i samhället, 

konkretast med hänvisning till att judar från och med 1941 var tvungna att bära en gul davids-

stjärna på sina ytterkläder.108 De internationella reaktioerna som uppstod till följd av förföljel-

sen beskriver författarna på liknande sätt. Särskilt belyses olika perspektiv på hur Tyskland såg 

ut att stabiliseras ekonomiskt samtidigt som judepogromerna tilltog, alltså framgår en tydlig 

ambivalens gentemot det växande Nazityskland.109 Det finns tillfällen där denna kontext-

betoning däremot övergår till en annan typ av historisk empati, exempelvis i det ovan nämnda 

avsnittet om gettobildningarna. Häri inleds avsnittet med förmedlandet av ett sammanhang som 

hastigt förskjuts mot subjektsempati då en läkare citeras om hur människor förändras till apa-

tiska och passiva människor under de hemska livsvillkoren.110 Min tolkning är dock att den 

subjektiva aspekter är ett komplement till den objektiva empati då den enbart berikar kontexten 

med aktörer. Däremot kan det finns en risk att detta skadar sammanhanget då elevers fokus kan 

förflyttas från de historiska omständigheterna till sympati för individerna däri, något som inte 

kan betraktas som historisk empati. 

                                                 
106 Texten om Gulag innehåller dock även en vittnesskildring men jag anser den inte skifta perspektivet utan 

istället fyller i den etablerade kontexten. Forum för levande historia (2013), s 16. 
107 Forum för levande historia (2013), s 16. 
108 Bruchfeld & Levine (2010), s 21. 
109 Bruchfeld & Levine (2010), s 23. 
110 Bruchfeld & Levine (2010), s 29 ff. 
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Intressant är därtill den del i Om detta må ni berätta som berör Sverige under Förintelsen. Ka-

pitlet ”Sverige och Förintelsen” förmedlar författarna historia näst intill uteslutande utifrån en 

kontextuell empati. Det enda undantaget är den ovan nämnda berättelsen om von Otter och 

dennes möte med en SS-officer ombord ett tåg.111 Det svenska samhället under 1930- och 1940-

talet konstrueras utförligt med flera kontextuella aspekter. Till exempel framgår hur Första 

världskriget påverkade landet samt hur antisemitismen och rasbiologin konstituerades i det 

svenska samhället.112 Även förmedlingen av reaktioner på judeförföljelsen i Nazityskland och 

hur det ”nya Tyskland” betraktades utifrån svenskt perspektiv kontextualiseras ingående.113 

Härmed kan eleverna bli ”tidsresenärer” i ett Sverige med andra värderingar, förutsättningar 

och synsätt. Därför blir även denna typ av historieförmedling explicit sammankopplad med 

historisk empati såsom begreppet definierats i denna uppsats. Man kan vidare tolka den kon-

textuella betoningen som att den möjliggörs därför att målgruppen elever i svenska skolan har 

en naturlig koppling till det svenska samhället, vilket underlättar den historiska empatin avse-

värt eftersom förståelsen för det samtida samhället kan användas som utgångspunkt för att över-

brygga den temporala dimensionen. Sålunda påvisas hur man i svenska samhället förstod sin 

omvärld under 1930- och 1940-talet.  

2.4 Historisk positionalitet 

Som framgår av resultatet tillämpar författarna av elevtexterna alla tre typer av historisk empati. 

Typologiskt är således problematiskt att särskilja historieförmedlingen, men likväl kan det vara 

fruktbart för att belysa hur man kan kultivera historisk empati. Övervägande kombineras sub-

jektiv och kontextuell empati sinsemellan med skiftande tonvikt. Teoretiskt kan detta åter-

kopplas till historisk positionalitet som en förutsättning för att kultivera empati. Man kan då 

tolka författarnas varierande användning av historieförmedling som ett sätt att positionera sig 

gentemot elevernas historiska positionalitet med avsikt att överbrygga de temporala och geo-

grafiska dimensionerna genom att anknyta till elevernas livsvärld och förförståelse av historien. 

Den existentiella och ontologiska dimensionen är tydlig i Kommunistiska regimers brott mot 

mänskligheten då man använder narrativt och subjektsempatiskt förhållningssätt för att påvisa 

skillnaderna mellan det förflutna och samtiden. Författarna söker relatera till hur ”avvikande” 

de forna kommunistiska samhällena var på grund av exempelvis godtyckliga förbud, angiveri 

och straffarbete. Med denna utgångspunkt har man åtskilt dåtid och nutid då eleverna historiska 

positionalitet utgår från ett demokratiskt samhälle som omges av ett annat normsystem. Härefter 

                                                 
111 Se sidan 20. 
112 Bruchfeld & Levine (2010), s 51 ff. 
113 Bruchfeld & Levine (2010), s 55 ff. 
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är det sedermera möjligt att söka skapa historisk empati då författarna artikulerat båda sidors 

positionalitet. Problematiken uppkommer dock då kontexten kan bli negligera, vilket kan or-

saka att eleverna inte begriper hur de åsyftade förhållandena var en historisk realitet för männi-

skorna som levde i dessa samhällen. 

Över huvud taget använder författarna dagens samhälle, framför allt i relation till Forum för 

levande historias demokratifrämjande uppdrag, som en positionalisering. Utgångspunkten att 

det svenska samhället kan definieras som en västerländsk demokrati blir därmed avstamp för 

den övergripande historieförmedlingen. Belysandet av skillnader i tid och rum kan tolkas som 

en explicit strävan att fostra demokratiska medborgare, men implicit ör det även en möjlighet 

att anknyta till eleverna, varigenom en process mot utvecklandet av historisk empati kan in-

ledas. I Om detta må ni berätta används konkret en ontologisk förförståelse av nazisterna som 

”onda” vilket används som historisk positionalitet och därtill använder författarna vittnesmål 

som epistemologisk underbyggande av metanarrativet, med andra ord antas eleverna värdera 

vittnesmål som oproblematisk källa till historisk kunskap. Teoretiskt kan dock detta enbart re-

sultera i historisk empati om historieförmedlingen resulterar i konturerandet av en kontext vari 

eleverna kan förstå historia på historiens villkor. Följaktligen kan författarnas förhållningssätt 

medföra att eleverna inte förstår Förintelsen, eller kommunismen, ur förövarnas perspektiv, 

alltså försummas det historiska sammanhanget och slutsatser blir därav onyanserade. 

Därjämte påvisar även avsnittet om Sverige under Förintelsen en tydlig historisk positionalitet 

då historieförmedlingen nästintill ensidigt kan tolkas som kontextuell empati. I kapitlet behöver 

författarna således inte tydliggöra aktörer eller konstruera ett övertygande narrativ eftersom 

eleverna är väl bekanta med Sverige som samhälle. Man kan alltså utgå från dagens samhälle 

och skapa en historisk kontext utifrån skillnader och likheter mellan samtiden och dåtiden. Häri-

genom kan historisk empati åstadkommas enbart till följd av att elevernas erfarenheter av det 

svenska samhället skapar en positionalitet som är tämligen okomplicerad att överlappa genom 

text. Uppenbart kan man även påpeka att positioneringen enbart är möjlig om eleverna besitter 

denna erfarenhet av det svenska samhället, alltså måste man även beakta samhällsutvecklingen 

heterogenitet. Att förmedla historia till en mångkulturell elevsammansättning försvårar kulti-

verande av historisk empati avsevärt eftersom de historiska positionaliteterna med nödvändig-

het förutsätter olika typer av historisk empati beroende på vad som förmedlas och vem som 

mottar detsamma. Dock kan problematiken delvis motverkas genom att författarna existentiellt 

förhåller sig till eleverna som ungdomar. Dimensionen skapar förutsättningar för överlapp-
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ningen av en större mångfald historiska positionaliteter vilket gör historien mer tillgänglig, vari-

genom historisk empati aktualiseras. I elevmaterialen från Forum för Levande historia återfinns 

här en tendens att positinaliseringen föranleder en narrativ empati då denna kan betraktas som 

tillgängligast för elever. Men som nämnt, narrativ empati kan inte likställas med historisk em-

pati, varför historieförmedlingen blir bristfällig och i förlängningen förvärras elevernas histo-

riska förståelse och kunskaper. 

3. Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att historisk empati i relation till historieförmedlingen för-

faller vara en komplex process. De analyserade elevmaterialen från Forum för levande historia 

konstitueras av alla tre typer av historisk empati, vilka används i växelverkan för att förmedla 

historia. I relation till forskningsläget aktualiseras tydligt en diskussion om huruvida den påvi-

sade hybridiseringen av historisk empati i texterna föranleder förbättrade eller försämrade möj-

ligheter att uppnå historisk empati, eftersom det inom forskningen finns en schism mellan be-

toning på aktörsmässig, subjektiv empati med emotionella konnotationer, respektive en kon-

textuell tonvikt med objektivitetsanspråk.114 Av analysens teoretiska ramverk framgår dock att 

denna motsättning inte nödvändigtvis ska förstås som en dikotomi enär historisk positionalitet 

belyser hur överbryggande av temporala och geografiska avstånd kräver att historieförmedlare 

söker anknyta till mottagaren. Här poängterar min undersökning att det på förhand kan vara 

obefogat att avgränsa historisk empati såsom forskningen gör. Istället är det väsentliga att ana-

lysera utfallet av historieförmedlingen samt att förmedlaren förhåller sig reflexivt till den po-

tentiella mottagaren då den historiska positionaliteten är varierande och komplex. Grund-

läggande är därför hur man motiverar användandet och tillämpningen av de olika typerna av 

historisk empati, samtidigt som utfallet beaktas. 

Den narrativa empatin implementeras inledningsvis i båda elevmaterialen vilket kan förstås 

som författarnas initiala positionering. Textpassagerna är märkbart litterär i framställningen, 

samtidigt som berättelserna måste betraktas som fruktansvärda, varför hela sammanhanget kan 

tolkas som synnerligen affektivt. Narrativet fördjupar däremot inte den historiska kunskapen 

utan har för avsikt att väcka intresse och sympati, något som teoretiskt inte föranleder historisk 

empati. Syftet med den narrativa empatin bör därav uppmärksammas som försök till att skapa 

inlevelse och emotionell förankring utifrån en berättelse, alltså är inte författarnas intention att 

                                                 
114 T.ex. Grant (2001); Railey & Totten (2002); Seng & Wei (2010); Boersema & Schimmel (2008); Rantala, 

Manninen & van den Berg (2016). 
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kultivera historisk empati. Antingen resulterar narrativet i att eleverna får intresse för historien 

och berättelsen blir därigenom ett avstamp för att vidare fördjupning och på sikt utveckla empati 

med historien. Men eftersom båda elevmaterialen är normativa kan historieförmedlingen med 

denna ansats omöjliggöra historisk empati ifall elevernas perspektiv reduceras till att förstå det 

övergripande historiska narrativet i relation till de begränsade berättelserna i inledningen av 

elevmaterialen.  

Återkopplat till forskningen om historisk empati uppkommer likaledes en problematik då tex-

terna positionaliseras med utgångspunkt i den subjektsempatiska historieförmedlingen, varmed 

detta blir påtagligt då de normativa utgångspunkterna i texterna begränsar perspektiviseringen. 

Här kan man se hur exempelvis demokrati kan användas som anknytning till eleverna, var-

igenom en adekvat utgångspunkt erhålls. Ståndpunkten innebär likväl försvårande av förståelse 

för icke-demokratiska kontexter och aktörer, i texterna gestaltat som kommunistiska regimer 

och Nazityskland. Följaktligen kan konsekvensen bli att kontexten förvrängs av ensidiga per-

spektiv, varför texterna således inte förmedlar historisk empati och intentionen sålunda blir det 

motsatta. Sammantaget förfaller detta vara tämligen paradoxalt därvid att subjektsempati kan 

används för att bygga och berika den historiska kontexten, men samtidigt finns alltid möjlig-

heten till en onyanserad historieförmedling.  

Att texterna har en normativ karaktär bekräftar vidare forskningen om de analyserade ämnes-

områden. Den kontextuella tolkningen av begreppet historisk empati är emellertid övervägande 

framträdande i Om detta må ni berätta vilket är påfallande då forskningen framhåller att kon-

textuell empati övervägande tillämpas utifrån ett kritiskt förhållningssätt gentemot historie-

förmedling. Min analys kan man därför tolka som att det är möjligt att ha ett fokus på samman-

hang även om historiestoffet inbegriper värderingar och ideologiska ställningstaganden. Likt 

subjektsempatin använder författarna samhällsvärderingar för att på så vis överlappa elevers 

historiska positionalitet, kontrasten mellan dåtid och nutid är således avstampet för vidare 

historieförmedling. Härmed har författarna uttalat sin disposition, vilket är det första steget i 

förmedlandet av historia visavi historisk empati. Följaktligen kan eleverna frigöras från den 

nutida kontexten genom de påtalade kronologiska och geografiska skillnaderna, varifrån det är 

möjligt att konstruera ett historiskt sammanhang som är olikt elevernas livsvärld men ändå för-

anleder en empati med det okända. 
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I ett bredare historieundervisningssammanhang kan man tolka analysresultaten som olika me-

toder att förmedla historia och främja historisk empati såsom det uttrycks i läroplan.115 Til-

lämpningen av typologin i reguljär undervisning skapar förutsättningar för en väl reflekterad 

historieförmedling, likaväl som teorin förankrar metoderna i vetenskapen. Därtill kan man åter-

koppla analysen av elevmaterialen till det övergripande begreppet historiemedvetande som det 

huvudsakliga nyckelbegreppet inom svensk historiedidaktisk forskning. I bakgrunden menade 

jag att bredden i begreppet var problematiskt vid tillämpning i en avgränsad didaktisk analys 

eftersom historiemedvetande i detta avseende kan förfalla intetsägande. Historisk empati bryter 

härmed ner historiemedvetandebegreppet och belyser då enbart den mest grundläggande di-

mensionen i historieundervisningen, nämligen förmedlandet av det förflutna i relation till nuti-

den. Överbryggandet av den temporala dimensionen är härefter möjlig att abstrahera till att 

integreras med en övergripande historiedidaktisk teori med fokus på historiemedvetande. Alltså 

kan man då vidareutveckla förståelse av historia från tidsdimensionerna dåtid och nutid till att 

inbegripa perspektiv på framtiden, historiebruk samt fördjupade kunskaper om historie-

skrivningens relation till epistemologi och därmed även hur man individuellt kan koppla histo-

rien till sin egen identitet.  

Slutligen påvisar uppsatsen även hur tendenser i elevmaterial begränsar vilken historisk kun-

skap som kan erhållas. Forum för levande historia är som påpekat en demokratifrämjande statlig 

myndighet varför material som publiceras kommer delvis negligera perspektiv som kan de-

finieras som odemokratiska. I de analyserade materialen framgår tydligt en svårighet med 

perspektivisering då utgångspunkten är västerländsk demokrati, inbegripet de mänskliga rättig-

heterna. Härav följer att de kommunistiska regimerna och nazisterna är problematiska att för-

medla på ett nyanserat vis. Vidare visar uppsatsen att det är svårt att förändra hur elever för-

håller sig till historisk empati när de temporala och geografiska dimensionerna väl överbryg-

gats. Sålunda förutsätts även här ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt från lärare vid an-

vändning av de analyserade texterna, liksom när historia förmedlas i ett bredare historieunder-

visningssammanhang. 

3.1 Vidare forskning 

Utifrån uppsatsen analysen har man kunnat dra flertalet slutsatser. Det som analysen inte kunnat 

besvara är frågor om de kvalitativa utfallen av de olika sätten att förmedla historisk empati. Här 

skulle en studie inriktad på att mäta resultat av olika typer av historieförmedling vara en adekvat 

                                                 
115 Skolverket (2011), s. 66. 
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vidareutveckling av de teoretiska resonemang som förts i denna uppsats. Till exempel skulle en 

kvalitativ analys av elevtexter som korresponderar med de olika typerna av historisk empati 

vara en rimlig utgångspunkt. En annan möjlig vidareutveckling är att fokusera på Forum för 

levande historia och då analysera hur den normativa historieförmedlingen påverkar lärares för-

hållningssätt till teman som berör Förintelsen eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Alter-

nativt om dessa normativa utgångspunkter försvårar eller underlättar den konkreta inlärningen 

hos eleverna. Vidare skulle man med fördel kunna göra en läroboksanalys för att undersöka hur 

historieböckers historiska positionalitet påverkar hur eleverna fördjupar sin historiska förståelse 

samt om det finns möjlighet att utveckla historisk empati. 

Avslutningsvis kan det inom ramen för svensk historiedidaktisk forskning vara relevant att ge-

nomforska och återinföra begreppet historisk empati. Jag menar att detta ger perspektiv som är 

svåra att anlägga utifrån enbart historiemedvetande. En lämplig utgångspunkt skulle därför vara 

att inledningsvis kartlägga fältet och söka finna en konsensus i hur forskare definierar historisk 

empati. Därefter kan historiske empati användas som en beståndsdel av ett övergripande histo-

riemedvetandebegrepp som kan främja och vidareutveckla en god historieundervisning. 
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