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Abstract 
 
Title: A History without a future 

 

Historical consciousness can be regarded as the impact of our interpretations of our past has on 

our understanding of the present and expectations of the future. It also defines the research 

problems this paper focuses on; that research shows how history education mainly instills a past 

perspective and how influential textbooks are in shaping the schools’ history education. 

The purpose of this paper is to extrapolate from these subjects and through qualitative textual 

analysis examine historical consciousness in two textbooks for primary school. Historical 

consciousness has been operationalized around three categories in this paper:  

• Identity 

• Values 

• Narrative 

The results of the analysis shows that both books centers around the perceived Swedish culture 

through a perspective of Swedish heritage and a thorough critique can be made on the implicit 

exclusion of pupils with non-Swedish heritage. The results of the analysis also points at the lack 

of explicit expressions with regards to the future in the textbooks. 
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1. Inledning 
Ett antagande i denna studie är att historia är en central del i människans liv. Vi har alla ett 

förflutet som består av minnen och erfarenheter, en förståelse och uppfattning av den nutid vi 

lever i samt önskningar och förväntningar om framtiden. Dagligen möter vi historia i olika 

sammanhang, både i vår omgivning och i privatlivet. Byggnader och statyer är bara några 

exempel på historiska ting som vi dagligen stöter på genom att röra oss ute i samhället och alla 

bär de på ett budskap och en historisk bakgrund som vi tolkar och förstår i en nutid. Vi möter 

även historia i filmer och böcker som iscensätter historiska händelser, och för oss tillbaka till 

en förfluten tid där vi med inlevelse får ta del av en dåtid utifrån antaganden om hur historien 

kan ha sett ut. I tankar och samtal använder vi historia då vi återberättar, förstår, förklarar och 

reflekterar genom att varva tolkningar av dåtiden, förståelse för nutiden och förväntningar om 

framtiden i ett växelspel.  Vare sig vi är medvetna om det eller ej finns historia runt omkring 

oss, och vi använder historia för att förstå oss själva, vår omgivning och världen.   

 
Historia är även ett ämne i skolan som samtliga årskurser i grundskolan ska studera, och 

historieundervisningen ska syfta till att utveckla historiemedvetande som innebär en insikt om 

att det förflutna präglar vår nutid och därmed uppfattning om framtiden (Skolverket 2014, 

s.196). Dock visar Skolinspektionens granskning av historieundervisningen i den svenska 

skolan att undervisningen främst präglas av ett dåtidsperspektiv, vilket resulterar i att eleverna 

inte ges förutsättningar att förstå hur det förflutna påverkar dem själva och bidrar till att eleverna 

inte förstår sig själva som en del i historien (Skolinspektionen 2015). Det forskningsproblem 

som denna studie utgår ifrån är hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande när 

undervisningen främst utgår från ett dåtidsperspektiv, då ett historiemedvetande enligt skolans 

styrdokument innebär en medvetenhet om sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. För att 

undersöka detta stödjer jag mig mot historiedidaktikern Niklas Ammert syn på 

historiemedvetande som komplexa tankeprocesser som inte går att studera i sig, utan det går 

endast att studera hur historiemedvetande kommer till uttryck (Ammert 2008, s.15).  Med det 

som utgångspunkt kommer jag i denna undersökning att studera historiemedvetande i 

läroböcker för årskurs 1-3. 



 2 

1.1. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer ett urval av texter och rapporter att presenteras som berör läroböcker 

och historieundervisning i skolan.  Först presenteras vad en lärobok är för någonting och hur 

den förstås i denna studie, samt vilken roll läroboken har i skolans historieundervisning och 

slutligen hur historieundervisningen i årskurs 1-3 ser ut enligt forskning inom området.  

 

1.1.1. Läroboken och dess roll i historieundervisningen 

Efter att skolan kommunaliserades år 1991 sker det inte längre någon statlig kontroll av 

läroböcker, utan det är lärare som avgör hur lämplig en lärobok är för eleverna genom att 

granska dess innehåll. I skolan är läroboken ett arbetsredskap för läraren, och en mötesplats 

med skolans ämnen för eleverna (Ammert 2011, s.17). Läroboken skrivs inte i ett politiskt 

vakuum, och kan därför inte vara objektiv och neutral. Läroboken förstås därför i denna studie 

som ett uttryck för vad författaren vill förmedla, samt ett avtryck av det samhälle den verkar 

och är skriven i (ibid, s.28).  

 

I undersökningen Youth and History från 1997 undersöktes historia och historieundervisning i 

27 europeiska länder, och av resultatet framkommer det att de nordiska länderna är bland de 

regioner som använder läroböcker mest i historieundervisningen. Undersökningen visar att 

svenska elever har ett högt förtroende för läroboken i historia, men att de samtidigt litar mer på 

museum och historiska platser som faktakällor (Ammert 2011, s.26-27).  Då undersökningen 

är genomförd 1997 kan den uppfattas som inaktuell idag för att den är genomförd innan den 

nya läroplanen infördes år 2011, dock går liknande resultat att finna i Skolinspektionens 

granskning av historieundervisning i den svenska skolan från 2015. Skolinspektionens 

granskning pekar mot att läroboken är normerande i undervisningen när det gäller vilka 

områden som ska behandlas och i vilken utsträckning dessa områden ska behandlas 

(Skolinspektionen 2015). Då den svenska skolans historieundervisning främst utgår från 

läroboken, förstås läroboken i denna studie ha en betydande roll för elevernas förutsättningar 

att utveckla historiemedvetande.  
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1.1.2. Historieundervisning i årskurs 1-3 

I rapporten Klassrummet och cirkeln redovisas resultat från en historiedidaktisk 

forskningscirkel ledd av Per Eliasson, professor i historia, där lärare och forskare har samarbetat 

under två år för att utveckla historieundervisningen. Rapporten ger, utifrån lärares perspektiv, 

en bild av historieämnets roll i undervisningen i årskurs 1-3, där det framkommer att 

uppfattningar om historieämnet som enskilt skolämne saknas bland lärare i de lägre årskurserna. 

Detta då historieämnet oftast integreras med samtliga SO – ämnen i tematiska arbeten, och 

historieämnet endast upptar en liten del av undervisningstiden (Gustafsson 2009, s. 44). Lärare 

i lågstadiet diskuterar även sällan historieämnet utifrån vilka kvaliteter undervisningen bör 

uppnå (ibid, s.43). Liknande resultat går att finna i en studie av Nanny Hartsmar, docent i 

pedagogik, där det framkommer att elever i de yngre skolåldrarna främst uppfattar att 

historieundervisningen handlar om att skriva fint och redovisa. Vilket leder till att det centrala 

i historieundervisningen för de yngre eleverna är hur de arbetar med innehållet, inte vad 

eleverna arbetar med för innehåll (Hartsmar 2001, s.188).  

 

1.1.3. Studiens disposition 

Denna studie är indelad i fyra delar. I den första delen presenteras först studiens syfte och 

frågeställning, därefter belyses studiens teoretiska anknytning, och sedan redogörs för den 

tidigare forskningen inom området. Den andra delen innehåller en beskrivning av studiens 

empiriska material, analysmetod samt studiens validitet och reliabilitet. I den tredje delen 

redovisas resultat och analys av det empiriska materialet. Slutligen i den fjärde delen diskuteras 

studiens resultat med tidigare forskning inom området som följs av didaktiska implikationer 

och förslag till vidare forskning. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur aspekter av historiemedvetande framkommer i två 

läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 1-3. Detta undersöks med hjälp av 

frågeställningarna: 

 

• Vad präglar den identitet som förmedlas i läroböckerna? 
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• Vilka värden förmedlar läroböckerna? 

• På vilket sätt framställer läroböckerna berättelsens konkretion, kontinuitet och kontext? 

 

1.3. Teori 
I detta avsnitt kommer denna studies teoretiska utgångspunkt att presenteras, vilket är begreppet 

historiemedvetande. Först kommer begreppet historiemedvetande att redogöras för, och sedan 

hur begreppet kommer operationaliseras i denna studie. 

 

1.3.1. Historiemedvetande 

Historiemedvetande är tankeprocesser som innebär medvetenhet om samband mellan dåtid, 

nutid och framtid. Historia är en central dimension i människans liv, då människan dagligen 

möter historia i olika sammanhang. Handlingar och händelser tolkas och förstås med hjälp av 

minnen, erfarenheter och förkunskaper. Människan lever och befinner sig i ett nu, som är 

påverkat av det förflutna, och med förväntningar på framtiden (Ammert 2008, s.9). Enligt den 

svenska historiedidaktikern Niklas Ammert handlar historiemedvetande om kvalificerade 

tankeprocesser, en samtidighet där dåtid, nutid och framtid är närvarande (ibid, s.55). Jag 

stödjer mig på Ammerts definition av historiemedvetande, och därför utgår denna studie ifrån 

att historia är dubbelsidig då framtiden påverkas av nuet, samtidigt som nuet är utgångspunkten 

för att förstå det förflutna. Det förflutna är även ett medel för de föreställningar vi har om 

framtiden (ibid, s.50). Historiemedvetande handlar om hur människan försöker förstå nutiden 

genom att intressera sig för mänskligt handlande och mänskliga villkor i historien. Erfarenhet, 

traditioner och gemensamma minnen i historien kan ge svar på varför nutiden ser ut som den 

gör. 

 

Ammert har studerat historiemedvetande i läroböcker, och menar att historiemedvetande är ett 

fenomen i människors huvuden och kan därför inte studeras i sig utan endast i form av hur det 

uttrycks (ibid, s.9).  För att operationalisera begreppet historiemedvetande har Ammert utformat 

tre kategorier i vilka historiemedvetande kan komma till uttryck. Den första kategorin identitet 

beskriver historiemedvetande som grund för skapandet av identitet och förståelse för den egna 

kulturen, andra kulturer samt möten mellan kulturer. Identitet handlar om att uppleva sig som 
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ensam eller i grupp skild från andra. Den andra kategorin värden sätter historiemedvetande som 

tolkningsram för hur värden och principer ligger bakom människans agerande och handlingar. 

Den tredje kategorin berättelse uttrycker historiemedvetande genom berättelse, och i denna 

kategori utgår Ammert från Jörn Rüsens tre principer för att bygga upp narrativ kompetens 

vilka enligt Ammert är konkretion (berör mottagarens erfarenheter), kontinuitet (de tre 

tidsformerna) och kontext (enskilda händelser knyts till större sammanhang) (Ammert 2008, 

s.65-66).  

 

Jag kommer att tillämpa Ammerts tre kategorier som aspekter av historiemedvetande för att 

kategorisera det empiriska materialet, vilket kommer förklaras närmare i studiens metoddel. 

Anledningen till att jag valt att utgå från Ammert sätt att operationalisera begreppet som 

identitet, värden och berättelse är för att min uppfattning grundar sig i att läroböcker aldrig kan 

vara neutrala i sin framställning. Detta då böcker alltid är skrivna av någon i en samhällelig och 

politisk kontext, och är därför alltid präglade av någons värden och normer. Identitet och värde 

är aspekter av människans liv som ständigt utvecklas och omformas, och inte minst hos elever 

i årskurs 1-3. Berättelser är en form av kommunikation som eleverna möter varje dag i samtal, 

tankar och böcker. Detta innebär att jag kan närma mig vad som präglar identitet och vilka 

värden som läroböckerna förmedlar, samt hur berättelsens konkretion, kontinuitet och kontext 

framställs i läroböckerna.  

 

1.4. Tidigare forskning 
Inom historiedidaktik har det bedrivits mycket forskning kring historieundervisning, läroböcker 

och historiemedvetande. Det har dock varit en utmaning att finna tillgänglig och relevant 

internationell forskning till denna studie. En av anledningen är att det inte förekommer speciellt 

mycket forskning som studerar historieämnet i skolans lägre årskurser, samt har forskning 

upplevts vara svårtillgänglig då det inte funnits att tillgå i Sverige. I detta avsnitt kommer 

tidigare forskning inom området att redogöras för och presenteras med en kort sammanfattning.  
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1.4.1. Forskning om historiemedvetande i läroböcker 

Då denna studie utgår från historiedidaktikern Niklas Ammers synsätt på historiemedvetande 

samt hur begreppet kan operationaliseras, är det av betydelse att presentera Ammerts foskning 

inom området. I doktorsavhandlingen Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 

svenska historieläroböcker under hundra år har Ammert undersökt hur läroböcker uttrycker 

sammanhang som kan stimulera och utveckla historiemedvetande hos eleverna (Ammert 2008, 

s.120), vilket studeras i läroböcker från 1960-talet till 2000-talet. Undersökningen visar på att 

läroböckerna skiljer sig åt i hur historiemedvetande kommer till uttryck. I de äldre läroböckerna 

är det främst en nationell identitet som uttrycks och värden som framkommer har en fostrande 

funktion, medan det i nyare läroböcker är en social identitet som kommer till uttryck och värden 

används för att förklara hur samhällen förändras (ibid, s.214-215).  

 

Det är även väsentligt att i denna studie nämna den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen då 

denna studie operationaliserar begreppet historiemedvetande enligt Ammerts tre aspekter av 

historiemedvetande, där en av kategorierna bygger på Rüsens syn på hur berättelsen stimulerar 

historiemedvetande. Rüsen menar att människan alltid befinner sig i en historisk berättelse, och 

utformar ständigt berättelser om händelser och erfarenheter för att förstå sin nuvarande relation 

till ett förflutet och en framtid (Rüsen 2004, s.17-19). Berättelsen får en meningsskapande 

betydelse för historiemedvetande då dåtid, nutid och framtid relateras till erfarenheter hos 

människan vilket ökar förståelsen av det egna livet (ibid, s.97-98).  

 

En annan betydelsefull studie är Kenneth Nordgrens doktorsavhandling Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Studien utgår från 

ett interkulturellt perspektiv för att undersöka hur historiemedvetande påverkar människans 

verklighetsuppfattning och identitet (Nordgren 2006, s.36). Det som är särskilt intressant för 

denna studie är Nordgrens undersökning av läroböcker som kollektiva berättelser i ett 

mångkulturellt samhälle, där resultatet pekar mot att läroböckerna saknar ett genomtänkt 

interkulturellt perspektiv då det främst är ett nordiskt perspektiv och ett eurocentriskt perspektiv 

som förmedlas i läroböckerna (ibid, s.204-208). Läroböckerna framställer ett ”ursvenskt” 

perspektiv där Sverige framställs som det goda och öppna landet, vilket Nordgren menar inte 

talar till samtidsförståelse och identitet i ett mångkulturellt samhälle (ibid, s.199). 
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1.4.2. Forskning om historia i undervisningen 

I doktorsavhandlingen Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001) har 

Nanny Hartsmar studerat historieundervisningens förutsättningar för att utveckla 

historiemedvetande hos bland annat elever i årskurs 2. Hartsmars studie visar på att elevernas 

uppfattning av historieämnet och undervisningens innehåll präglas av hur läroboken behandlar 

ämnet (Hartsmar 2001, s.184), samt att läroboken utgör grunden för historieundervisningen då 

lärare förlitar sig på läroboken (ibid, s.241). Hartsmars studie pekar mot en läroboksstyrd 

historieundervisning som saknar ett framtidsperspektiv, vilket är värt att beakta i denna studie 

då syftet är att undersöka historiemedvetande i läroböcker som är ämnade för 

historieundervisningen i årskurs 1-3.  

 

Doktorsavhandlingen Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i 

historieundervisningen i skolan av Anna-Carin Stymne är intressant för denna studie då den ger 

en bild av vad elever i årskurs 4 har särskilt svårt för i sitt lärande i historieämnet, samt vad som 

underlättar lärandet av historieämnet (Stymne 2017, s.120). De svårigheter som Stymne fann 

bland eleverna var att de hade svårt att förstå samhälleliga förändringsprocesser som förklarar 

hur det mänskliga samhället har förändrats över tid. Vilket Stymne förklarar med att det inte är 

konstigt då eleverna just påbörjat sin historieundervisning och elevernas fulla fokus är att lära 

sig om hur människor levde förr, inte samhälleliga förändringsprocesser (ibid, s.204-208). 

 

I artikeln History, identity, and the school curriculum in Northern Ireland: an empirical study 

of secondary students ideas and perspectives av Keith C. Barton och Alan W. Mccully är värd 

att nämna då det handlar om gymnasieelevers behov av att identifiera sig med 

historieundervisningens innehåll. I undersökningen framkommer det att elevernas behov att 

identifiera sig med sin geografiska härkomst blir desto större ju äldre eleverna blir (Barton & 

Mccully 2005, s.109-110), och trots att artikeln handlar om gymnasieelever är det intressant för 

denna studie som undersöker vad som präglar identitet i läroböcker för årskurs 1-3 då behovet 

av att kunna identifiera sig handlar om att känna sig inkluderad vare sig det sker på gymnasiet 

eller lågstadiet.  
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2. Material & metod 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. I den första delen presenteras studiens material, 

avgränsningar av materialet samt urval, och i den andra delen presenteras analysmetoden samt 

diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

2.1. Materialbeskrivning och avgränsningar 
Det empiriska materialet i denna studie utgörs av lärobokstexter, och det för att studiens syfte 

är att undersöka hur aspekter av historiemedvetande kommer fram i läroböcker. Jag har valt att 

undersöka två läroböcker för att få ett fylligare material att utgå ifrån då en lärobok upplevdes 

som för tunt material. För att komma fram till vilka två läroböcker som skulle utgöra det 

empiriska materialet utgick jag från följande kriterier: 

 

• Läroboken ska vara publicerad efter införandet av Lgr11 

• Läroboken ska vara ämnad för SO - undervisning i årskurs 1-3 

• Läroboken ska behandla samtliga SO - ämnen 

• Läroboken ska innehålla minst ett kapitel som explicit behandlar historieämnet 

 

Läroböckerna Boken om SO 1-3 av Annica Hedin och Elisabeth Ivansson och SO-boken (Puls 

serien) av Göran Körner och Maria Willebrand, var de läroböcker som uppfyllde samtliga 

kriterier och utgör därför det empiriska materialet i denna undersökning.  

 

Slutligen avgränsades det empiriska materialet till att omfatta ett kapitel i varje lärobok. För att 

välja kapitel jämförde jag först läroböckernas alla kapitel som behandlade historieämnet, för att 

sedan välja ut det område som jag fann mest intressant och valet föll då på hur människan levde 

för hundra år sedan. 

 

2.1.1. Läroböckernas upplägg 

Boken om SO 1-3 av Annica Hedin och Elisabeth Ivansson är skriven i linje med Lgr11 och 

publicerades år 2013. Läroboken är en grundbok som endast innehåller texter att läsa och inga 
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arbetsuppgifter. Det kapitel som behandlar hur människan levde för hundra år sedan och utgör 

studiens empiriska material heter ”Förr i tiden”. Kapitlet beskriver hur det var att leva för 

hundra år sedan och framförallt hur det var att vara barn under den tiden. Det primära i kapitlet 

är hur människan levde förr i tiden, och områden som kapitlet behandlar är hur det var att gå i 

skolan, hur människor bodde, hur barn lekte samt avslutas kapitlet med en längre berättelse. 

Kapitlet har ingen framträdande berättare, och texten är indelad i korta textstycken som återger 

historisk fakta om livet förr.  

 

SO-boken (Puls - serien) av Göran Körner och Maria Willebrand är baserad på det centrala 

innehållet i Lgr11 och publicerades år 2011. Denna lärobok är även den en grundbok som 

innehåller texter att läsa och inga arbetsuppgifter. Det kapitel som behandlar hur människan 

levde för hundra år sedan och utgör studiens empiriska material heter ”Min familj”. Kapitlet 

beskriver hur det var att leva för hundra år sedan och det handlar främst om hur det var att vara 

barn i dåtidens familj samt hur det är att vara barn i nutidens familj. Kapitlet har en 

huvudkaraktär som heter Elin, och genom hela kapitlet får vi följa Elin och hennes familj samt 

äldre släktningar. Kapitlet har ett övergripande tema som är familj, och historieämnet vävs in i 

texten genom en återblick till Elins äldre släktingars liv för hundra år sedan. Kapitlet är även 

uppbyggt som en berättelse, som löper från kapitlets början till slut. 

 

2.2. Metod 
I denna studie kommer en kvalitativ textanalys att genomföras för att analysera lärobokstexter. 

En kvalitativ metod tillämpas i denna studie för att systematiskt analysera och kategorisera det 

empiriska materialet för att identifiera betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg 2015, s.35). 

Med en kvalitativ textanalys handlar det om att förhålla sig till texterna och dess innehåll för 

att skapa kunskap om texternas innebörder (Widén 2015, s.178), och i denna studie används 

kvalitativ textanalys för att finna hur aspekter av historiemedvetande framkommer i 

lärobokstexter. 

 

För att operationalisera begreppet historiemedvetande har Niklas Ammert utformat tre 

kategorier i form av aspekter av historiemedvetande, och nedanför presenteras dessa kategorier. 
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2.2.1. Identitet 

Det som undersöks med denna kategori är huruvida kapitlen förmedlar en identitetstillhörighet, 

och för att undersöka vad som präglar identitet i läroböckernas texter kommer jag att utgå från 

fem frågor som Ammert har utformat för att ringa in vilka eller vilken identitet som går att 

urskilja i läroböckernas texter (Ammert 2008, s.66). Följande frågor kommer analysen utgå 

ifrån: 

 

• Vem eller vilka är ”Vi”?  

För att tolka vem eller vilka som är ”Vi” i texterna kommer jag att basera min tolkning 

på vem texterna vänder sig till samt från vems och vilket perspektiv som texterna är 

skrivna.  

 

• Vad utmärker vår gemenskap?  

Jag kommer utifrån denna fråga analysera vad ”Vi” har gemensamt, samt om 

gemenskapen präglas av en eller flera etniciteter och religioner. Förmedlar läroböckerna 

en gemenskap eller flera gemenskaper. 

 

• Vänder sig texten till läsaren? Hur?  

Utifrån denna fråga kommer jag att analysera om texten talar till läsaren i nutid genom 

att vända sig till läsaren explicit, samt på vilka sätt texten vänder sig till läsaren.  

 

• Framställs andra människor och kulturer? 

Med denna fråga kommer jag att analysera om läroboken framställer olika människor 

och kulturer, eller om det endast är en kultur som framkommer i texterna.   

 

• Används historiska hänvisningar? 

Jag kommer att analysera hur läroböckerna använder hänvisningar till historien för att 

förklara hur människan levde förr i tiden, samt om texterna kontinuerligt eller endast 

vid enstaka fall använder hänvisningar till historien.  
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2.2.2. Värden 

Med denna kategori tillämpas historiemedvetande som en tolkningsram för vilka värden som 

ligger till grund för människors agerande och handlingar (Ammert 2008, s.66), och det handlar 

om hur historien används för att lära läsaren något om hur livet ska eller kan levas samt hur 

historia används för att förklara och rättfärdiga handlingar (ibid, s.148). Det är viktigt att 

poängtera att med denna kategori handlar det inte om att döma dåtidens sätt att tänka och handla 

utifrån nutidens synsätt, utan det handlar om att undersöka om dåtidens värden bidrar till att 

förstå varför nutidens värden ser ut som de gör (ibid, s.73). Ammert är dock vag i vad värden 

innebär, och därför har jag valt att utgå från att värden är generella och objektiva medan 

värderingar är subjektiva och handlar om hur vi värderar värdet, det vill säga om vi ser värdet 

som någonting positivt eller negativt (Nationalencyklopedin 2018a). Med denna kategori 

kommer jag att ställa mig följande frågor: 

 

• Vilka värden för människors agerande och handlingar förmedlar läroböckernas texter? 

• Förmedlar läroböckerna dessa värden från en dåtid och nutid? Hur framkommer det?  

 

2.2.3. Berättelse 

Med denna kategori kommer en längre berättelse i varje lärobok att analyseras. I Boken om SO 

1-3 kommer en enskild berättelse att analyseras, och i SO-boken kommer kapitlet i sin helhet 

att analyseras med denna kategori då kapitlet är uppbyggt som en längre berättelse. Det som 

kommer att analyseras är hur berättelsernas konkretion, kontinuitet och kontext framställs i 

läroböckerna. Berättelsens konkretion, kontinuitet och kontext bidrar till att läsaren får en 

förståelse för berättelsen samt att läsaren kan se sig själv som en del i berättelsen. En berättelse 

bidrar därför till att utveckla historiemedvetande genom att innehålla följande tre kriterier 

(Ammert 2008, s.141-142): 

 

• Konkretion vilket innebär att berättelsen berör läsarens personliga uppfattningar och 

erfarenheter  

• Kontinuitet, som innebär att dåtid, nutid och framtid ska närvara i berättelsen  

• Kontext, som innebär att den enskilda händelsen knyts till ett större historiskt 

sammanhang  
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2.2.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet kallas även giltighet och handlar om att det man undersöker är det som faktiskt 

undersöks (Brinkkjær & Høyen 2013, s.104), och i detta fall har syftet med studien varit att 

undersöka hur aspekter av historiemedvetande framkommer i läroböcker vilket har undersökts 

med hjälp av frågor och riktlinjer till varje aspekt som hjälpt mig att kategorisera det empiriska 

materialet utefter aspekterna. 

 

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitligt undersökningen är genomförd samt att 

undersökningen ska kunna upprepas med samma resultat (ibid, s.105). I detta fall höjs 

reliabiliteten då en kvalitativ textanalys har genomförts där jag systematiskt har gått igenom 

texterna. Jag har läst igenom texterna var för sig och jag har i min läsning varvat texterna för 

att försäkra mig om att jag håller mig till mina frågor och svarar mot studiens syfte. Studiens 

resultat och analys är baserat på mina tolkningar och förståelse, och det är svårt att undgå att 

den mänskliga faktorn spelar in då det handlar om tolkningar av ett innehåll. Dock går det att 

utgå från studiens metod för att genomföra en liknande undersökning.  

 

Generaliserbarhet handlar om hur pass väl resultatet går att generalisera bortom denna 

undersökning (ibid, s.106), och då denna studies resultat svarar för två kapitel i två läroböcker 

i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 1-3 är det svårt att generalisera resultaten för att 

gälla alla läroböcker inom samma område. Därför är generaliserbarheten i denna studie låg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3. Resultat & Analys 
I detta avsnitt kommer denna studies resultat och analys att presenteras i tre delar, och jag har 

valt att redovisa resultat och analys gemensamt för att underlätta förståelsen av analysen. Först 

presenteras vad som präglar identitet i läroböckerna, därefter vilka värden som förmedlas i 

läroböckerna och sedan hur berättelsens konkretion, kontinuitet och kontext framställs. 

Slutligen kommer en sammanfattning av analysens slutsatser.  

 

3.1. Barn i en svensk kultur 
Efter att jag systematiskt gått igenom respektive kapitel i läroböckerna Boken om SO och SO-

boken är min tolkning att identitet som aspekt av historiemedvetande kommer fram i 

sammanhang där läroböckerna vänder sig till läsarens identitet genom att förmedla en känsla 

av samhörighet över generationer, dels släktgenerationer dels barngenerationer då ”Vi” i 

läroböckerna är barn, samt att det främst är en svensk kultur som framkommer i läroböckerna. 

Jag kommer nu att redogöra för min tolkning av respektive lärobok.  

 

Länder och världsdelars namn uttrycks inte explicit i någon av läroböckernas texter. Men ändå 

är den identitet som framkommer främst präglad av en svensk kultur, och min tolkning baseras 

på att respektive läroboks innehåll förmedlar hur livet levdes förr i tiden samt hur livet levs idag 

på så vis att det är gemensamt för många delar av världen men avgränsas till Sverige genom 

hänvisningar till Sverige. 

 

För 100 år sedan bodde de flesta på landet. 

Vissa var bönder och bodde på gårdar. 

Bondgårdarna var ofta stora. De var nästan som små byar. Där bodde bondefamiljer. Och där bodde 
pigor och drängar som jobbade på gården. (Hedin & Ivansson 2013, s.16). 

 

Exemplet är hämtat ur Boken om SO och liknande uttryck går att finna i SO-boken. Min tolkning 

av att det är en svensk kultur som respektive lärobok förmedlar baseras delvis på att dåtidens 

jordbrukarsamhälle används för att förklara hur människor bodde och levde förr.  Jag tolkar inte 

jordbrukarsamhället i sig som representant för den svensk kulturen, utan det är det läroböckerna 

har gemensamt i sin framställning av en svensk kultur. Förutom att hänvisa till 
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jordbrukarsamhället beskriver Boken om SO även andra sätt människan bodde och arbetade förr 

i tiden och följande exempel visar på det:  

 

Man kunde också bo nära havet. Då var familjen ofta fiskare. Familjen bodde i en liten stuga. 

(Hedin & Ivansson 2013, s.16). 

 

Följande är ytterligare ett exempel: 

 

Så fanns det de som bodde i stugor i skogen. Det var för att papporna var skogsarbetare. 
(Hedin & Ivansson 2013, s.16). 

 

I de två exempel ovan går det att utläsa att förr i tiden kunde människan även bo vid havet och 

i skogen, samt kunde människan förr i tiden arbeta som fiskare och som skogsarbetare. 

Läroboken beskriver också att människan förr i tiden kunde bo i innerstaden: 

 

Fler och fler flyttade till stan. Där fanns det fler arbeten. 

 (Hedin & Ivansson 2013, s.17). 

 

Läroboken hänvisar till jordbrukarsamhället, landsbygdens bönder, dåtidens yrken som 

skogsarbetare och fiskare, innerstadens arbetare samt kristendomens givna plats i skolan där 

varje morgon i skolan började med morgonbön som innebar att barnen sjöng psalmer och bad 

bön tillsammans (Hedin & Ivansson 2013, s.14), som en del av livet förr i tiden.  

 

Följande är ett exempel från SO-boken: 

  

En del barn fick flytta från sina hem för att arbeta på andra gårdar eller i fabriker. 

(Willebrand & Körner 2011, s.24). 

 

I exemplet går det att urskilja att förutom att arbeta inom jordbruket på bondgårdar var även 

industrins fabriker en möjlig arbetsplats förr i tiden, och förutom att beskriva vad människan 

förr i tiden arbetade med beskriver läroboken dåtidens kärnfamilj som betydligt större än dagens 

familjer. 
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Familjerna är inte lika stora som förr. För hundra år sedan hade nog Elin haft tio syskon. Nu har 
hon två. (Willebrand & Körner 2011, s.25). 

 

Exemplet visar att förr i tiden levde människan i stora familjer med många barn medan den 

nutida familjen kännetecknas av färre barn, samt presenterar läroboken olika alternativ till 

nutida familjekonstellationer där ensamstående föräldrar och samkönade äktenskap är några 

exempel. I respektive läroböcker går inget av det nyss nämnda att spåra till ett specifikt land 

eller världsdel. Dock hänvisar Boken om SO till barnboken Emil i Lönneberga av Astrid 

Lindgren för att beskriva hur det var att bo på landet för hundra år sedan med kommentaren 

”Har du läst Emil i Lönneberga? Ja, då vet du hur det kunde se ut.” (Hedin & Ivansson 2013, 

s.16). Då boken om Emil i Lönneberga utspelar sig i Sverige tolkar jag det som en 

representation av svensk kultur, och i SO-boken heter karaktärerna Karin, Lars och Olle vilket 

är namn som förekommer i olika länder i världen men det är namn med nordiskt och svenskt 

ursprung och var särskilt vanliga i Sverige (Nationalencyklopedin 2018b,c,d).  Kenneth 

Nordgren har kartlagt vilka geografiska områden som svenska läroböcker i historia främst 

belyser, där det framgår att Norden är ett av de områden som främst framträder i läroböckerna 

(Nordgren 2006, s.187-188). Likaså visar Niklas Ammert i sin studie av läroböcker att den 

identitet som främst framträder i läroböckerna pekar mot en nordisk härkomst (Ammert 2008, 

s.148).  

 

Nordgren och Ammert visar båda i sina studier att det främst är en nordisk identitet som 

läroböckerna förmedlar, och min tolkning är att läroböckerna i denna studie visar på att det 

främst är en svensk kultur som präglar identiteten i läroböckerna. Detta då dåtidens 

jordbrukarsamhälle, innerstadens arbetare, industrins fabriker och kristendomens plats i skolan 

är gemensamt för olika kulturer i världen men hänvisningen till Emil i Lönneberga samt namn 

som Karin, Lars och Olle avgränsar området som förmedlas i läroböckerna. Det vill säga från 

att omfatta världen i stort till Sverige.  

 

Den svenska kulturen som framkommer i båda läroböckerna tolkar jag som utestängande för 

andra kulturella tillhörigheter, då ingen av läroböckerna representerar andra människor och 

kulturer med olika etniska bakgrunder eller religioner. Därför är min tolkning att 

historiemedvetande inte stimuleras hos alla läsare, då andra identiteter än de som känner 

tillhörighet till en svensk kultur inte bekräftas och får samma utrymme i texterna. Anledningen 

till att läroböckerna endast lyfter fram en svensk kultur, kan bero på att kapitlen i läroböckerna 
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ska svara mot kunskapskraven i årskurs 3 i de samhällsorienterande ämnen som säger att eleven 

ska kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors olika skildringar 

och berättelser samt undersöka hemorten (Skolverket 2014, s.201). Att båda läroböckerna 

använder sig av ett svenskt perspektiv kan även bero på att de är skrivna i och verkar i det 

svenska samhället och präglas därför av just det svenska samhället.  

 

Det ”Vi” som läroböckerna förmedlar är ”Vi barn”, och min tolkning baseras på att 

läroböckerna handlar om barn och är skrivna ur barns perspektiv, samt förmedlar läroböckerna 

en känsla av samhörighet mellan barn i dåtid och barn i nutid. 

 

För hundra år sedan var de små barnen hemma. Då fanns det inga dagis eller fritids. I rika familjer 
var mammorna hemma. Men barnen kunde också ha en barnjungfru som tog hand om dem. Fattiga 
småbarn fick klara sig själva när deras föräldrar arbetade. Och de stora barnen fick ta hand om de 
små. (Hedin & Ivansson 2013, s.15).  

 

Exemplet är hämtat från Boken om SO och läsaren får ta del av vilken omsorg barnen fick för 

hundra år sedan då varken förskola eller fritids fanns. I läroboken får även läsaren ta del av hur 

barn kunde bo på landet om föräldrarna arbetade inom jordbruk, bo i en stuga vid havet om 

föräldrarna arbetade som fiskare och bo i en stuga i skogen om pappan i familjen var 

skogsarbetare (Hedin & Ivansson 2013, s.16-17). Läroboken beskriver även hur barn lekte och 

vilka leksaker de lekte med exempelvis rulla tunnband, spela kula, gunga gunghäst och leka 

med tennsoldater (ibid, s.18-19). Vidare beskriver läroboken hur det var att gå i skolan som 

barn samt vad barn gjorde när de hade lov. I SO-boken får läsaren ta del av huvudkaraktären 

Elins familj i nutid, hur Elins farfars mormor levde som barn jämfört med Elins liv, samt hur 

Elin uppfattar sitt nutida liv med skilda föräldrar. Respektive lärobok handlar om barn och är 

skrivna ur barns perspektiv, och läsaren verkar förväntas koppla samman historia om dåtidens 

barn samt olika familjekonstellationer med det egna nutida livet genom att texterna vänder sig 

till läsaren i nutid.  

 

Boken om SO vänder sig kontinuerligt till läsaren och det med små textrutor med frågor som 

läsaren uppmanas att besvara, med kommentarer till läsaren från lärobokens maskot lodjuret 

Lovis, exempelvis ”Tänk, förr var barnen lediga från skolan för att jobba.” (ibid, s.15), samt 

genom att tilltala läsaren med du, exempelvis ”Din farmor och morfar spelade säkert mycket 

kula på rasterna.” (ibid, s.19).  I SO-boken vänder sig texten till läsaren en gång, vilket visas i 

följande exempel: 
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För hundra år sedan hade Elin fått hjälpa till mer hemma. Nu går hon i skolan på dagarna och 
hennes syskon går i förskolan.  

Nu tycker vi att det är viktigt att barn får leka. Många har fritidsaktiviteter efter skolan. Vad gör du 
på din fritid? (Willebrand & Körner 2011, s.25).  

 

I exemplet jämförs Elins nutida barndom med Elins äldre släktingar, och det beskriver att för 

hundra år sedan fick barnen hjälpa till hemma istället för att leka och gå i skolan. I respektive 

lärobok knyter texterna an till hur läsarens äldre släktingar levde och lekte som barn, samt 

kopplas dåtidens barns liv samman med nutidens barns liv med gemensamma företeelser såsom 

skola, barnomsorg, lov, bo på landet, bo i innerstaden, familj, lek och leksaker vilket är vanligt 

förekommande i nutidens barns liv som dåtidens barns liv. Historiemedvetande som identitet 

handlar om att koppla samman historia och identitet, vilket läroböckerna gör genom att 

förmedla en känsla av samhörighet över generationer, dels släktgenerationer dels 

barngenerationer. Läsaren får på så vis ett personligt förhållande till dåtid, nutid och framtid, 

vilket kan bidra till att tidsdimensionerna blir mer konkreta för läsaren (Ammert 2008, s.148).  

 

Boken om SO hänvisar till historien kontinuerligt på samtliga sidor i kapitlet för att berätta hur 

barn levde för hundra år sedan, medan SO-boken i en mindre utsträckning och hänvisar till en 

förfluten tid endast ett fåtal gånger för att beskriva Elins äldre släktingars liv. Båda läroböckerna 

hänvisar till en förfluten tid för att hjälpa läsaren att förstå sin nutid (ibid, s.140), genom att 

vända sig till läsaren i texterna och uppmuntra läsaren till att jämföra dåtiden med nutiden. 

Explicita uttryck om framtiden saknas dock i form av hänvisningar till framtiden och frågor om 

framtiden, och liknande resultat går att finna i Nanny Hartsmars (2001) studie samt Niklas 

Ammerts (2008) studie av läroböcker. 

 

3.2. Frihet som värde 
De värden som jag har funnit i respektive lärobok handlar om frihet, och det framkommer 

genom dåtidens människors begränsade frihet till nutidens människors rätt till frihet vilket visar 

på hur samhället har förändrats från dåtid till nutid. Läroböckerna ger en inblick i hur dåtidens 

människor sätt att tänka och handla som förklaring till varför nutidens värde om människans 

frihet ser ut som det gör. Jag kommer nu att redogöra för min tolkning av hur värdet frihet 

kommer fram i respektive lärobok.  
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I Boken om SO används historiska hänvisningar kontinuerligt för att berätta för läsaren hur livet 

levdes för hundra år sedan, och det framkommer i kapitlet hur dåtidens människor tänkte och 

handlade med fokus på hur barns liv såg ut förr i tiden. I följande exempel förmedlar läroboken 

värden genom att synliggöra dåtidens syn på barn som arbetskraft:   

 

Förr hade man potatislov när du har höstlov. Då var barnen lediga från skolan för att hjälpa till att 
plocka potatis. (Hedin & Ivansson 2013, s.15). 

 

Dåtidens potatislov används för att förklara varför dagens barn har höstlov. Skillnaden är att 

dåtidens barn var lediga från skolan för att arbeta under lovet medan dagens barn är lediga under 

lovet. Det har skett en förändring mellan dåtidens tankar och handlande. Det handlar om 

dåtidens syn på barn, där barn ansågs som arbetskraft och fick ledigt från skolan för att hjälpa 

sin familj att plocka potatis. Medan barn idag är lediga från skolan för att vara lediga med 

möjligheter till att leka och umgås med familjen. Läroboken förmedlar hur människan tänkte 

och handlade förr i tiden genom att beskriva barns begränsade frihet för hundra år sedan med 

att det var en skyldighet att bistå familjen som arbetskraft, medan dagens barns frihet att leka 

är en rättighet. Läroboken visar även på hur samhället har förändrats, där dåtidens barns 

skyldigheter var att bistå föräldrarna och familjen medan idag är det föräldrarna och familjen 

som ska bistå barnet. 

 

I SO-boken går det att finna ett liknande exempel, där dåtidens tankar och handlande framställs 

som förklaring till varför nutidens människor tar avstånd från vissa handlingar som var 

förekommande förr i tiden. Följande är ett exempel där läsaren kan lära sig något om varför 

nutidens liv för barn ser ut som det gör, och det är i samband med att huvudkaraktären Elins 

nutida liv jämförs med hennes äldre släktingars dåtida liv:  

 

För hundra år sedan hade Elin fått hjälpa till mer hemma. Nu går hon i skolan på dagarna och 
hennes syskon är i förskolan. Nu tycker vi att det är viktigt att barn får leka. Många har 
fritidsaktiviteter efter skolan. Vad gör du på din fritid? (Willebrand & Körner 2011, s.25). 
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Exemplet anses berätta för läsaren om hur samhället har förändrats över tid, och det genom att 

förklara att vi idag värdesätter barns frihet att leka. För hundra år sedan var det viktigare att 

barn hjälpte föräldrarna att ta hand om hemmen istället för att leka och gå i skolan, medan vi 

idag tycker att det är viktigt att barn får leka, gå skolan och ha fritidsaktiviteter efter skolan där 

barn får syssla med sådant som de är intresserade av. Dåtidens syn på värden möjliggör för 

läsaren att förstå den tidens samhälle, samtidigt som det relaterar och förklarar nutidens värden. 

I likhet med Ammerts forskning om historiemedvetande i läroböcker, visar denna studie att 

värden i båda läroböckerna är integrerade i historiebeskrivningen och vädjar till empati vilket 

kan öka intresset för det förflutna (Ammert 2008, s. 215-216). Detta då läroböckerna framställer 

dåtidens barns liv präglad av en begränsad frihet till att leka, vilket kan upplevas som 

främmande hos den nutida läsaren där barns frihet att leka är en rättighet. 

 

Följande är ett exempel från Boken om SO där dåtidens människors värden förmedlas och 

förklarar hur människan förr i tiden tänkte och handlade när det kommer till uppfostran av barn: 

 

Så här kunde det se ut i skolan för hundra år sedan. Barnen satt med raka ryggar i hårda träbänkar. 
Längst fram satt fröken i en kateder. Hon var ofta sträng. Ingen fick busa eller prata. Då blev fröken 
arg. Hon kunde till och med slå olydiga barn! (Hedin & Ivansson 2013, s.14). 

 

Historia används för att förklara nutidens värde om barns rättigheter och friheter. I exemplet 

går det att läsa att förr i tiden fick fröken slå barn i uppfostringssyfte när barn inte uppförde sig 

som de förväntades göra i skolan. Intill exemplet ställs frågan ”På vilket sätt var skolan 

annorlunda förr om man jämför med idag?” (Hedin & Ivansson 2013, s.14), vilket uppmuntrar 

läsaren till att jämföra den egna nutida erfarenheten av skolan där fröken inte får slå barn med 

skolan för hundra år sedan där fröken fick slå barn. För att utveckla historiemedvetande handlar 

det om att förstå hur dåtiden människor tänkte och agerade för att förstå nutidens värderingar 

av värden eller som i exemplet skapa förståelse för en obegriplig historia där vuxna förr i tiden 

fick slå barn, vilket bidrar till förståelse för vad som förväntas i framtiden (Ammert 2008, s.73).  

 

SO-boken skildrar barn i olika familjekonstellationer, Elins farfars mormor i dåtidens 

kärnfamilj, Elins nutida familj med skilda föräldrar samt ges det förslag på andra 

familjekonstellationer. I samband med att Elins nutida liv jämförs med Elins äldre släktingars 
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kärnfamilj som framställs som det enda alternativet förr i tiden, går följande exempel att finna 

där nutida familjekonstellationer presenteras:  

 

En familj förändras 

En familj kan se ut på många olika sätt. De flesta bor med sin mamma och pappa. En del barn bor 
med mamma eller bara med pappa. Andra barn har två mammor eller två pappor. En del barn har 
fått extra föräldrar och nya syskon. Så blev det för Elin när hennes föräldrar skildes.  

(Willebrand & Körner 2011, s.26). 

 

Exemplet med sin överskrift ”En familj förändras” visar att det har hänt någonting från dåtidens 

kärnfamilj till nutiden där kärnfamiljen inte är det enda alternativet till hur en familj kan se ut.  

Texten i exemplet visar en annan syn på vad familj innebär där människans frihet att själv välja 

hur livet ska levas kommer fram med de olika familjekonstellationerna.  Det ligger till grund 

för min tolkning av nutidens människors frihet som värde framkommer i läroboken genom att 

först beskriva Elins äldre släktingars kärnfamilj med tio barn, en mamma och en pappa 

framställs som det enda alternativet för hur en familj kunde konstrueras för hundra år sedan, för 

att sedan beskriva hur familjen har förändrats från dåtid till nutid med att presentera olika 

familjekonstellationer. Nutidens liv som familj framställs med separation, skilsmässa och 

samkönade äktenskap vilket visar på nutiden som en tid av frihet att själv välja hur livet ska 

levas. 

 

Nanny Hartsmar har i sin undersökning visat på att utveckling av historiemedvetande hos elever 

inte handlar om biologisk mognad eller att utvecklingen av historiemedvetande ökar med 

stigande ålder. Utan det handlar om att samtala om orsak och verkan redan i de yngre 

årskurserna, för att utmana tänkandet om historisk utveckling vilket ger eleverna förutsättningar 

att utveckla sitt historiemedvetande (Hartsmar 2001, s.239).  Min tolkning är att respektive 

lärobok uppmuntrar läsaren att beakta skillnader mellan dåtidens barns levnadsvillkor och 

nutidens barns levnadsvillkor genom att lyfta fram dåtidens värden som en motsats till hur det 

ser ut idag. I Boken om SO vänder sig texten till läsaren i anslutning till de exempel som jag 

tidigare angett ovan i detta avsnitt. I samband med att läroboken beskriver dåtidens potatislov 

för att förklara varför nutidens barn har höstlov kommer lodjuret Lovis med följande 

kommentar ” Tänk, förr var barn lediga från skolan för att jobba.” (Hedin & Ivansson 2013, 

s.15), läsaren i nutid verkar förväntas fundera över vilka skillnader det är mellan nutidens 
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höstlov där barn är lediga från skolan för att ha lov och dåtidens potatislov där barn var lediga 

från skolan för att arbeta. I anslutning till exemplet om att fröken fick slå barn i skolan om de 

inte uppförde sig som sig bör i skolan vänder sig texten till läsaren med följande frågor ”På 

vilket sätt var skolan annorlunda förr om man jämför med idag?” samt ”Finns det något som 

var lika?” (Hedin & Ivansson 2013, s.14), läsaren i nutid uppmuntras till att jämföra sina egna 

nutida erfarenheter av skolan med hur det var för hundra år sedan i skolan för barn. I exemplet 

från SO-boken där Elins nutida barndom jämförs med Elins äldre släktingar barns liv vänder 

sig texten till läsaren med frågan ”Vad gör du på din fritid?” (Willebrand & Körner 2011, s.25), 

läsaren i nutid uppmuntras att jämföra dåtidens barns begränsade frihet att leka med nutidens 

barns frihet att leka. I båda läroböckerna jämförs dåtidens och nutidens värdesystem genom 

frågor och kommentarer som uppmuntrar till diskussion om orsak och verkan, vilket även kan 

öppna upp möjligheter för ett framtidsperspektiv som handlar om hur dagens levnadsvillkor 

kan förbättras i framtiden. Därför är min tolkning att läroböckernas framställning av frihet som 

värde stimulerar historiemedvetande hos läsaren som uppmuntras till att beakta skillnader 

mellan dåtidens barns begränsade frihet till lek med den egna friheten till lek som en rättighet, 

vilket samtidigt kan öppna upp för möjliga reflektioner om framtiden.  

 

3.3. Gammelmormor Ester och barnet Elin 
Innan jag presenterar mitt resultat och analys av hur läroböckerna framställer berättelsens 

konkretion, kontinuitet och kontext, kommer jag först att presentera berättelserna med en kort 

sammanfattning av dess handling.  

 
”Ester berättar” 

I Boken om SO handlar berättelsen ”Ester berättar” om gammelmormor Ester som berättar om 

sin barndom för sina barnbarnsbarn Viktor och Ida. Berättelsen tar sin början i Ester kök där 

hon fikar med Viktor och Ida, för att sedan berätta om sin barndom förr i tiden som präglades 

av fattigdom. Ester börjar med att berätta om hur hennes familj bodde förr i tiden och på vilket 

sätt hennes nutida boende skiljer sig från dåtidens. Ester berättar även om hur hon brukade leka 

med sina kompisar, vilka lekar de lekte och med vilka leksaker, vad hon brukade göra i skolan, 

hur det var att leva utan bil förr i tiden samt hur det var att handla förr i tiden då det inte fanns 

stora köpcentrum. Berättelsen avslutas med att barnbarnsbarnet Ida försöker leva sig in i Esters 

liv genom att jämföra sitt nutida liv med Esters barndom.  
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”Min familj” 
Berättelsen ”Min familj” i SO-boken handlar om barnet Elin, vars föräldrar är skilda. 

Berättelsen börjar med att Elins familj presenteras med en kort genomgång av 

familjemedlemmarna. Pappa Olle bor ensam och mamma Karin har gift om sig och har en ny 

familj. Genom berättelsen får läsaren följa hur Elin upplever sin nutida familj vilket jämförs 

med hur Elins äldre släktingar levde för hundra år sedan. Berättelsen avslutas med att Elin delar 

med sig av hur hon upplevde sina föräldrars skilsmässa samt vilka fördelar det är med att ha två 

hem istället för ett.  

 

3.3.1. Nutidens familj och bekvämligheter 

För att en berättelse ska bidra till att utveckla historiemedvetande behöver den enligt Niklas 

Ammert beröra läsarens erfarenhet och uppfattningar, vilket innebär principen om konkretion. 

Respektive berättelse berör läsarens erfarenheter men på olika sätt. Berättelsen ”Ester berättar” 

knyter an till läsaren i nutid genom att lyfta fram nutida materiella ting och funktioner i 

berättelsen och beskriva motsvarande ting och fenomen i dåtiden, medan berättelsen ”Min 

familj” berör läsarens personliga liv genom att presentera olika nutida familjekonstellationer 

där en eller fler förväntas beröra läsarens erfarenheter av familj som fenomen. Nanny Hartsmars 

studies resultat pekar mot att om historieundervisningen berör elevernas erfarenhetssfär 

möjliggör det att kunna sätta sig in i och tolka andra människors levnadsvillkor, vilket bidrar 

till förståelse på ett djupare plan som stimulerar elevernas historiemedvetande (Hartsmar 2001, 

s.198). Min tolkning är att respektive berättelse ger läsaren möjlighet till att sätta sig in i 

dåtidens människors levnadsvillkor genom skillnader mellan dåtidens och nutidens materiella 

ting respektive familjekonstellationer, men även se likheterna mellan dåtidens och nutidens 

människors grundläggande behov av kärlek, mat och trygghet.  

 

 Följande exempel ur ”Ester berättar” anser jag berör läsarens erfarenheter: 

 

Idag bor Ester i en modern lägenhet med riktig toalett och en dusch med varmt och kallt vatten. Det 
låter konstigt, men det var inte självklart när Ester var liten. Då hade de inget vatten alls i sitt hus, 
utan hämtade det från en å. Så det gällde att inte slösa när man skulle koka potatis eller tvätta sig. 
Och tvätta sig, det gjorde man i köket för det fanns varken badrum eller toalett inne i huset. Men 
ute på gården hade familjen ett dass dit de gick för att gå på toa. (Hedin & Ivansson 2013, s.20). 
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Som läsare i nutid är lägenhet, toalett, dusch, varmt och kallt vatten sådant som ingår i de flesta 

människors vardagliga liv. Berättelsen hänvisar på så vis till läsarens förkunskaper och 

erfarenhet av nutiden, för att läsaren ska få en förståelse för hur det var att leva under Esters tid, 

då det varken fanns vatten, toalett eller dusch i hemmen utan de fick gå till en å för att hämta 

vatten och gå ut på gården för att gå på utedass. Läsaren orienteras mellan då och nu genom att 

berättelsen betonar skillnader mellan Esters dåtida boende som barn och Esters nutida boende 

som gammelmormor, vilket ger möjligheter för läsaren att sätta sig in i Esters dåtida liv och hur 

livet kunde se ut utan det som vi idag anser som självklart. Min tolkning är att läsaren 

uppmuntras till perspektivbyten mellan då och nu som kan uppmärksamma läsaren på hur livet 

har förändrats för människan. Då fick människan gå långt för att hämta vatten och tvätta sig 

endast om det var absolut nödvändigt, medan idag behöver människan inte lägga ner tid på att 

hämta vatten från en å för det finns rinnande vatten i hemmen samt kan människan duscha när 

det så behagar.  Min tolkning är att det även framkommer vad människan värdesätter när det 

kommer till materiella ting, och det genom att det i berättelsen framkommer vilka materiella 

ting som finns i nutiden men som saknades för hundra år sedan. Från berättelsens början till 

slut vävs nutida materiella ting in i berättelsen och jämförs med hur det var när Ester var barn, 

vilket berör läsarens erfarenheter i nutid. Nutida materiella ting som TV-spel, iPad och bilar 

förväntas beröra läsarens erfarenheter och används för att läsaren ska få en förståelse för hur 

livet var förr i tiden då hemmagjorda leksaker, häst och släde var vanligt förekommande i 

många barns vardagliga liv.  

     

Berättelsen ”Min familj” skildrar dåtidens liv och nutidens liv med fokus på barn och familj, 

vilket berör läsaren genom att det handlar om hur ett barn kan uppleva familjelivet. Min 

tolkning är att berättelsen berör läsarens erfarenheter på ett personligare plan än vad berättelsen 

”Ester berättar” gör, då det är mer direkt riktat till läsarens personliga liv och inte handlar om 

materiella ting som är vanligt förekommande i nutiden. Dåtidens kärnfamilj framkommer som 

det enda alternativet för hundra år sedan, och det framgår också att familjerna var stora med tio 

barn vilket jämförs med Elins splittrade kärnfamilj som istället blev till två olika familjer. 

Berättelsen presenterar även olika nutida familjekonstellationer exempelvis två mammor, två 

pappor och ensamstående föräldrar, och min tolkning är att en eller flera kan beröra läsarens 

egna erfarenheter och uppfattningar av familj som fenomen. Då berättelsen riktar sig till läsaren 

på ett personligare plan kan det tolkas möjligt för läsaren att själv se sig som en del i berättelsen, 
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då de flesta människor ingår i någon sorts familjär gemenskap vilket ökar läsarens förståelse 

och berättelsen kan på så vis bidra till att utveckla historiemedvetande (Ammert 2008, s.62). 

 

3.3.2. Vad vet vi egentligen om framtiden? 

Historiemedvetande handlar om att tolkningar av det förflutna och förståelse för nutiden ska 

bidra till förväntningar på framtiden, och principen kontinuitet innebär att dåtid, nutid och 

framtid beaktas i berättelsen.  

 

I berättelserna ”Min familj” och ”Ester berättar” berörs inte samtliga tidsdimensioner. Det är 

endast ett dåtidsperspektiv och ett nutidsperspektiv som explicit lyfts fram i båda berättelserna, 

medan explicita uttryck om framtiden saknas. Denna studies resultat stämmer överens med 

Ammerts forskning som visar på en avsaknad av framtidsperspektiv i läroböcker, vilket kan bli 

problematiskt då det inte lockar läsaren till att skapa förväntningar om framtiden (ibid, s.118). 

Min tolkning är att berättelserna visar på förändringar mellan dåtid och nutid där människans 

liv är i fokus. Förändringarna visar sig i ”Min familj” i jämförelse med dåtidens kärnfamilj och 

nutidens olika familjekonstellationer och förändringar i ”Ester berättar” framkommer genom 

att jämföra dåtidens och nutidens materiella ting. Min tolkning är att det kan öppna upp för ett 

framtidsperspektiv men det sker implicit, och det är enligt min tolkning upp till läsaren av 

berättelserna att göra kopplingen mellan nutid och framtid då det inte finns några explicita 

uttryck om framtiden. 

 

3.3.3. En global värld med valmöjligheter 

Historiemedvetande stimuleras genom att berättelsen skrivs in i ett större historiskt 

sammanhang, vilket innebär principen kontext (ibid, s.88). Respektive berättelser knyts in i ett 

större historiskt sammanhang som visar på hur det mänskliga samhället har förändrats över tid, 

men hur det framkommer i berättelserna skiljer sig åt.  Berättelsen ”Ester berättar” skrivs in i 

ett större historiskt sammanhang som visar på hur det mänskliga samhället har utvecklats, från 

det lokala samhället till en global värld och det framkommer genom att berättelsen jämför 

nutidens avancerade teknologi med dåtidens primitiva liv. 
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I ”Ester berättar” berättar gammelmormor Ester om sin barndom för sina barnbarnsbarn Viktor 

och Ida, och i berättelsen framställs dåtiden som präglad av fattigdom och att människan levde 

ett relativt primitivt liv med utedass, inget rinnande vatten i hemmet och hemmagjorda leksaker.   

I berättelsen rör sig Ester och hennes familj i det lokala samhället, och följande är ett exempel 

där det lokala samhället framkommer: 

 

”Vi hade en liten affär på gården där vi bodde. Det var en diversehandel, och det betyder att där 
fanns flera olika slags varor. Både mat, spik och tyger. Mamma brukade ta ägg från våra höns och 
lämna till affären, sedan fick hon andra varor i utbyte. Men allt fanns inte i diversehandeln. När vi 
skulle ha kött cyklade mamma och pappa in till stan och handlade. ”  

(Hedin & Ivansson 2013, s.23, citattecken i original). 

 

Jag tolkar att det i exemplet framkommer att Ester och hennes familj främst rörde sig inom det 

lokala samhället för att handla, och några rader ner i berättelsen går det att läsa att om familjen 

skulle ha kött handlade de hos slaktaren och skulle de ha bröd gick de till bagaren. Det lokala 

samhället framkommer även i berättelsen när Ester berättar att när hon lekte så lekte hon med 

grannbarnen på gården, att familjen handlade i diversehandeln som låg på gården eller åkte de 

in till centrum, och på hösten när barnen hade lov från skolan för att hjälpa till med skörden 

hjälpte Ester och hennes familj andra bönder då Esters familj inte ägde någon egen jord.  Min 

tolkning av berättelsen är att Ester och hennes familj endast rör sig i det lokala samhället, och 

min tolkning baseras dels på att berättelsen inte berör någonting utanför det lokala samhället 

och dels på att det lokala samhället framkommer som en gemenskap där befolkningen hjälper 

varandra för att tillsammans hålla samhället levande. Det sist nämnda tolkar jag framkommer i 

exemplet ovan när familjen säljer ägg till diversehandeln för andra varor då det gynnar båda 

parter.  Esters familj får varor som de är i behov av och diversehandeln får ägg att sälja. Det 

lokala samhällets gemenskap framkommer även när Ester och hennes syskon har lov från 

skolan för att hjälpa till med skörden, då Ester och hennes familj hjälper andra bönder att skörda 

för att de inte äger någon egen jord.  Nutiden i berättelsen framställs med olika materiella ting 

som är vanligt förekommande i dagens samhälle, och följande är ett exempel som visar hur 

nutiden kontra dåtiden framkommer i berättelsen: 

 

”Vad gjorde ni i skolan?” undrar Ida. ”Ja inte skrev vi på datorer eller iPad” säger Ester och skrattar. 
”Vi skrev först med blyerts, sedan med bläckpennor som vi doppade i bläck. I skolbänkarna fanns 
det ett hål för bläckhornet. Skrev man fel fick man skriva om hela pappret.”  

(Hedin & Ivansson 2013, s.21, citattecken i original). 
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Som exemplet visar framställs nutiden i berättelsen med olika materiella ting som är vanligt 

förekommande i dagens samhälle såsom iPad, dator, bilar och TV-spel. Jag tolkar att det visar 

på hur människans behov har förändrats och likaså samhället, där teknik och kontakt med 

omvärlden prioriteras framför det lokala samhället. Min tolkning är att läsaren kan sätta sig in 

i berättelsen om Ester genom att känna igen sig i den nutid som berättelsen framställer. Läsaren 

blir på så vis en del av berättelsen och samtidigt en del av historien, vilket ökar förståelsen och 

kan bidra till utveckling av historiemedvetande. 

 

I slutet av berättelsen får läsaren följa Esters barnbarnsbarn Idas tankar där hon jämför sitt liv 

med Esters barndom. Ida jämför dagens köpcentrum med de affärer som fanns när Ester var 

liten, hur Ida och hennes familj endast behöver åka till en affär för att storhandla medan Esters 

familj fick lov att åka till olika lokala handlare beroende på vilka varor det skulle handla. Ida 

jämför även hur det skulle vara att cykla in till centrum som Ester gjorde som barn, istället för 

att åka bil som hennes nutida familj gör, samt att idag kunna äta på McDonalds eller i en 

korvkiosk   om man blir hungrig vilket inte fanns möjlighet till när Ester var liten. Min tolkning 

är att berättelsen även här knyter an till ett större historiskt sammanhang, där läsaren kan känna 

sig som en del i berättelsen och som en del i historien. Det kan även tolkas som att berättelsen 

om Ester vädjar om empati, vilket tidigare nämnts kan det öka intresset för det förflutna och 

bidra till att historiemedvetandet utvecklas. Detta då dåtidens liv i berättelsen framställs som 

fattigare och svårare än nutidens liv, dock finns det en risk med en sådan framställning av dåtid 

och nutid, och det jag menar är att dåtidens liv framställs präglat av fattigdom och primitivt 

leverne medan nutidens liv framställs som lättare och ”bättre” då vi idag har tillgång till 

materiella ting som förenklar vår vardag. Nanny Hartsmars undersökning av hur elever 

uppfattar skillnader mellan dåtidens människa och nutidens människa, ger en bild av varför det 

kan vara problematiskt med en sådan framställning av dåtid och nutid. I undersökningen 

framkom det nämligen att eleverna uppfattade människan förr i tiden som dummare medan den 

nutida människan kännetecknades av ett behov av att äga saker (Hartsmar 2001, s.199). Som 

jag tidigare nämnt visar forskning på att läroböcker har en stor roll i historieundervisningen 

vilket medför att elevernas uppfattning främst baseras på hur läroböckerna behandlar ämnet 

(ibid, s.241). 
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Berättelsen ”Min familj” knyts till ett större historiskt sammanhang som berättar om hur det 

mänskliga samhället har förändrats över tid, från dåtidens människors begränsade 

valmöjligheter till nutidens människors obegränsade valmöjligheter. Det framkommer i 

berättelsen att dåtidens människors valmöjligheter var relativt begränsade när det kom till val 

av familjekonstellation och val av yrke. När det kommer till val av familjekonstellation 

framställs kärnfamilj som det enda sättet en familj kunde konstrueras på i dåtiden i berättelsen, 

och det då det inte presenteras några andra alternativ för dåtidens familjekonstellation. Följande 

är ett exempel ur berättelsen som visar på vilka möjliga val av yrken som framkommer i 

berättelsen: 

 

En del barn fick flytta från sitt hem för att arbeta på andra gårdar eller i fabriker. Så var det för 
Elins farfars mormor också. Hon fick flytta till en bondgård och arbeta som piga.   

(Willebrand & Körner 2011, s.24). 

 

I exemplet går det att utläsa att de möjliga val av yrken som dåtidens människa hade var att 

antingen arbeta inom jordbruket på bondgård eller arbeta inom industrin på fabriker. Dåtiden 

framställs som en tid där människan hade begränsade valmöjligheter av yrken och 

familjekonstellationer.  Den nutida människans möjlighet till val av yrke och familj framställs 

som nästintill obegränsad i berättelsen. Den nutida familjen framställs med flera olika 

familjekonstellationer, och de familjekonstellationer som berättelsen framställer såsom två 

mammor, två pappor, ensamstående föräldrar och en mamma och pappa som lever tillsammans 

visar på att den nutida människan i högre utsträckning än dåtidens människa kan välja hur livet 

ska levas.  När det kommer till den nutida människans val av yrken framställer berättelsen flera 

olika alternativ. I början av berättelsen presenteras Elins nutida familj, och jag som läsare får 

en inblick i Elins familjs vardagsliv genom att jag bland annat får ta del av Elins föräldrars 

arbetssituation och berättelsen presenterar olika möjliga val människan kan göra angående sin 

arbetssituation. Som läsare får jag ta del av att mamma Karin arbetar i en annan stad och att 

hon kommer hem på kvällen från arbetet, och vidare går det att läsa följande om pappa Lars 

arbetssituation: 

 

Lars arbetar hemma vid datorn två dagar i veckan. Lars tycker att det är både bra och dåligt att 
arbeta hemma. Han sparar tid på att slippa resa till arbetet. Då hinner han hämta barnen tidigt. De 
dagar Lars arbetar hemma försöker han också att hinna tvätta och städa. Ibland blir det så mycket 
att göra att han måste arbeta klart när barnen har gått och lagt sig.  (Willebrand & Körner 2011, 
s.23). 
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Det framkommer i exemplet att Lars har haft möjlighet till att göra olika val kring sin 

arbetssituation. För det första har han kunnat välja att arbeta hemifrån två dagar i veckan vilket 

han motiverar med att det sparar tid att slippa resa till och från arbetet när arbetet är hemma. 

För det andra har han även haft möjligheten att själv välja när på dygnet han ska arbeta, på 

morgonen eller mitt på dagen eller på kvällen när barnen sover. I berättelsen framkommer det 

att nutidens människor har andra och fler valmöjligheter när det kommer till sin arbetssituation 

än dåtidens människa vars val var relativt begränsade. Pappa Lars kan välja att arbeta hemifrån 

eller åka till sin arbetsplats samt kan han välja att arbeta när som helst på dygnet, medan Elins 

farfars mormor flyttade från sitt hem för att arbeta som piga på en bondgård varje dag med 

bestämda arbetstider från tidig morgon till kväll. Elins farfars mormor kunde varken välja 

vilken tid på dygnet hon skulle arbeta, eller var hon skulle arbeta då hon arbetade som piga på 

en bondgård som både var hennes arbetsplats och hem. Det finns ytterligare ett exempel på hur 

den nutida människan kan göra olika val när det kommer till val av yrke och arbetssituation: 

 

Elins pappa Olle arbetar inte. Han studerar till sjuksköterska. (Willebrand & Körner 2011, s.23). 

 

Min tolkning är att detta är ännu ett exempel på hur berättelsen framställer den nutida 

människans möjlighet till att göra olika val när det kommer till hur livet ska levas. Pappa Olle 

har valt att studera istället för att arbeta för att han vill arbeta inom ett visst yrke vilket är som 

sjuksköterska. Elins farfars mormor kunde inte välja att inte arbeta, och hennes val av yrke var 

begränsat till piga på en bondgård.  

 

Min tolkning är att dåtidens och nutidens människors olika möjligheter till att göra val som 

angår den egna personen framställs i berättelsen öka med tiden, både när det gäller val av yrke 

och arbetssituation samt val av familjekonstellation. Det större historiska sammanhang som 

berättelsen skrivs in i handlar om hur det mänskliga samhället har förändrats över tid där 

människans möjligheter till val idag är en frihet och ett värde, medan dåtidens människor inte 

var så fri i sina val utan begränsade till att leva i en kärnfamilj och arbeta inom industrin eller 

jordbruket. Min tolkning är att berättelsen om Elin bidrar till läsarens historiemedvetande 

genom att vara meningsskapande. Berättelsen är meningsskapande för att det förflutna görs 

närvarande i nuet, och det genom att berättelsen jämför människans förr i tiden relativt 

begränsade val om hur livet skulle levas och den nutida människans näst intill obegränsade 
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möjligheter till val av hur livet ska levas.  Berättelsen bidrar på så vis till att läsaren kan sätta 

sig in i berättelsen och samtidigt förstå sig själv som en del i ett större historiskt sammanhang 

(Ammert 2008, s.60). 

 

3.4. Sammanfattning 
I denna del kommer jag att göra en sammanfattning av de resultat som jag i analysen har kommit 

fram till.  

 
Det forskningsproblem som denna studie utgick ifrån är att historieundervisningen i skolan 

främst behandlar ett dåtidsperspektiv, och att det är problematiskt då historieundervisningens 

syfte är att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande som, enligt kursplanen i historia, 

innebär en insikt om att tolkningar av dåtiden präglar vår nutid och förväntningar om framtiden. 

Forskning inom området visar även på att historieundervisningen främst utgår från läroböcker.  

Med det som utgångspunkt har denna studies syfte varit att undersöka hur aspekter av 

historiemedvetande framkommer i läroböckerna, vilket jag har undersökt med hjälp av Niklas 

Ammerts sätt att operationalisera begreppet historiemedvetande utifrån tre kategorier, identitet, 

värde och berättelse, som i denna studie har haft funktioner som aspekter av 

historiemedvetande.  

 

Resultatet av min analys visar på att aspekten identitet främst präglas av en svensk kultur i 

läroböckerna, vilket innebär att alla läsares identiteter inte berörs utan endast de som känner en 

identitetstillhörighet till den svenska kulturen. Resultatet visar även att identitet präglas av ett 

”Vi” som är barn, och historiemedvetande framkommer i sammanhang där läroböckerna 

förmedlar en känsla av samhörighet över generationer mellan läroböckernas innehåll om hur 

barn och äldre släktingar levde förr i tiden och läsaren i nutid. Vilket jag i analysen konstaterade 

bidrar till att tidsdimensionerna blir konkreta för läsaren som får ett personligare förhållande 

till dåtid, nutid och framtid. Det framkommer i resultatet av analysen att de värden som 

läroböckerna förmedlar är frihet, och historiemedvetande framkommer i sammanhang där den 

nutida människans frihet och barns rättigheter förmedlas i läroböckerna. När det kommer till 

hur läroböckerna framställer berättelsens konkretion visar analysens resultat att det är genom 

att beröra läsarens erfarenheter i nutid genom materiella ting och familjetillhörighet. 

Berättelsernas kontext framställs genom att berättelserna skrivs in i ett större historiskt 
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sammanhang som visar hur det mänskliga samhället har förändrats över tid.  Där nutidens 

människors tillgång till avancerad teknologi i en global värld med obegränsade valmöjligheter 

ställs som en kontrast till dåtidens människors primitiva och begränsade liv i ett lokalt samhälle. 

Dock beaktas inte samtliga tidsdimensioner i berättelserna explicit, utan det är endast ett 

dåtidsperspektiv och nutidsperspektiv som svarar mot berättelsens princip om kontinuitet. I 

analysen av aspekter av historiemedvetande i läroböckerna går det även att utläsa att det inte 

förekommer några explicita uttryck om framtiden i samtliga aspekter. För att svara mot denna 

studies syfte hur aspekter av historiemedvetande framkommer i läroböcker är slutsatsen att 

identitet framkommer som präglad av en svensk kultur, de värden som förmedlas i läroböckerna 

handlar om frihet och framkommer i sammanhang där dåtidens människors levnadsvillkor 

framställs som en kontrast till nutidens människor. Berättelsernas konkretion framkommer 

genom att berättelserna vänder sig till läsarens nutida erfarenheter av familj och materiella ting, 

berättelsens kontext visar på det mänskliga samhällets utveckling över tid och berättelsernas 

kontinuitet beaktar dåtiden och nutiden.  
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4. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera min slutsats utifrån den tidigare forskningen, för att 

sedan diskutera didaktiska implikationer. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Den slutsats jag har kommit fram till i min analys är att identitet i läroböckerna präglas av en 

svensk kultur liksom i Ammerts studie av läroböcker som pekar mot att det främst är en nordisk 

identitet som framkommer i läroböckerna (Ammert 2008, s.148). Nordgren visar även i sin 

studie att ett av de geografiska områden som läroböcker främst belyser är Norden (Nordgren 

2006, s.187-188), vilket han menar beror på att läroböckerna saknar ett genomtänkt 

interkulturellt perspektiv och som resulterar i att läroböckerna inte knyter an till dagens 

mångkulturella samhälle (Nordgren 2006, s.218). Vidare har jag diskuterat att resultatet i denna 

studie visar att en svensk kultur präglar identiteten i läroböckerna, vilket kan bero på att de 

kapitel som har analyserats ska svara mot kunskapskraven i årskurs 3 i de samhällsorienterande 

ämnena som säger att eleven ska kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån 

människors olika skildringar och berättelser samt undersöka hemorten (Skolverket 2014, 

s.201). Ytterligare en förklaring kan vara att läroböcker inte skrivs i politiska vakuum utan 

präglas av det samhälle de är skrivna i och verkar i, vilket i detta fall är det svenska samhället.  

 

I min analys av berättelserna kom jag fram till att respektive berättelse skrivs in i ett större 

historiskt sammanhang som visar på hur det mänskliga samhället har förändrats över tid med 

utgångspunkt i det förflutna. Människans liv förr i tiden kopplas till nutiden genom aspekter av 

människans liv som varit gemensamma på ett plan när det kommer till människans 

grundläggande behov medan det visar på hur det lokala samhället har blivit en global värld. Det 

saknas dock explicita uttryck om framtiden både i berättelsen men också genom hela kapitlen 

som har analyserats. Att explicita uttryck om framtiden saknas och att berättelserna på en 

abstrakt nivå förklarar hur det mänskliga samhället har förändrats över tid upplever jag kan vara 

svårt för elever i årskurs 1-3 att förstå fullt ut efter att jag har läst Anna-Carin Stymnes 

doktorsavhandling Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i 

historieundervisningen i skolan. Detta då det i Stymnes studie visar sig att elever i årskurs 4 har 

svårt att föreställa sig hur det mänskliga samhället förändras långsamt över tid, och detta då 

eleverna i årskurs 4 just börjat sin historieundervisning och är fullt fokuserade på att lära sig 

om hur människor levde förr och förändringsprocesser på abstrakta nivåer upptar inte elevernas 

tankar i någon högre utsträckning (Stymne 2017, s.208). I denna studie har läroböcker för 
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årskurs 1-3 studerats och det större historiska sammanhang som berättelserna har skrivits in i 

handlar om hur det mänskliga samhället har förändras under hundra år, där människan förr i 

tiden hade begränsade valmöjligheter och rörde sig främst i det lokala samhället medan nutidens 

människa rör sig i en global värld med obegränsade valmöjligheter. Då Stymnes undersökning 

visar att elever i årskurs 4 har svårt med att förstå samhälleliga förändringsprocesser, är min 

uppfattning att det kan vara ännu svårare för elever i årskurs 1-3 då de inte har gått i skolan 

särskilt länge eller har historia som ett enskilt skolämne. Niklas Ammert  menar att en nackdel 

med att framtidsperspektiv saknas i läroböcker är att läsaren inte stimuleras i någon högre 

utsträckning att reflektera över en tänkbar framtid utifrån tolkningar av dåtid och förståelse av 

nutiden (Ammert 2008, s.218), och Nanny Hartsmar (2001) i sin studie av historiemedvetande 

och historieundervisning kommer fram till att det inte pratas speciellt mycket om framtiden 

vilket Harsmar förklarar med att historieundervisningen baseras på läroböckerna och att 

läroböckerna i sig saknar ett framtidsperspektiv vilket resulterar i att varken lärare eller elever 

vet hur de ska närma sig frågor om framtiden.   

  

4.1. Didaktiska implikationer 
Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att läroböcker är en god källa till idéer och 

områden som ska behandlas i historieundervisningen, men det är viktigt att som lärare inte 

stanna vid det förflutna och nutiden utan även samtala om framtiden för att eleverna ska 

utveckla historiemedvetande som är syftet med skolan historieundervisning. Det är även viktigt 

att beakta det mångkulturella samhälle som vi lever i idag, och som i alla undervisning ha det i 

åtanke och göra medvetna val av material till historieundervisningen för att alla elever ska 

känna sig inkluderade. 

 

4.2. Förslag på vidare forskning 
Området historia och historiemedvetande kan undersökas på olika sätt, och utifrån detta arbete 

skulle det vara intressant att undersöka hur elever i årskurs 1-3 uppfattar historieämnet som ett 

skolämne för att få elevernas perspektiv på historieundervisningen. Uppfattar de ämnet historia 

skilt från övriga SO - ämnen? Hur förstår eleverna den historia de får lära sig i skolan? Hur 

samtalar eleverna om framtiden? Hur förstår de sin nutid? Förstår de att de är en del av historien 
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eller handlar historia endast om det förgångna för eleverna? Detta då det inte finns speciellt 

mycket forskning om historia och historiemedvetande hos elever i årskurs 1-3.  
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