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Abstract 
Title: The pupils reclaim the history with imagination and stories about the future 

Author: Theresia Gunnarsson 

Supervisor: David Payne 

 

The purpose of this paper is to investigate historical consciousness through how pupils perceive 

history as a school subject. Jörn Rüsen´s three dimensions, the political, the cognitive and the 

aesthetic, of history culture has been applied in order to highlight pupils communicated 

historical consciousness. Historical consciousness can be regarded as the impact our 

interpretations of our past has on our understanding of the present and expectations of the future. 

Characteristic of historical consciousness is historical time and story. Historical time is 

subjective and builds on experiences and expectations in which all time dimensions operates in 

a contemporary era, and the story is a linguistic form of historical consciousness where we 

communicate experiences of the past, the present and expectations for the future. Pupils in grade 

2 and 3 have been interviewed to clarify their perception and interpretation of history. 

 

The three dimensions of historical culture show that it is a politically contradictory story that 

takes precedence over the history of teaching. The results of the analysis show that the pupils 

historical consciousness is limited to the past and the present, while the future has not been 

explicitly addressed in the teaching. At the same time, the dimensions of historical culture have 

highlighted that the pupils themselves have the capacity to activate and develop their historical 

consciousness. Aided by imagination and the creation of stories the pupils allow themselves to 

approach the future through their own experiences and interpretations of the past. This sets a 

framework for expectations and dreams of the future. The same framework enables the pupils 

to approach the past by entering imaginative worlds interpreted as a resemblance of life in the 

historical past. 
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1. Inledning 
Människan är både skapare och deltagare av historia, och våra erfarenheter av det förflutna, 

förståelse av nutiden och förväntningar om framtiden sammanvävs i berättelser för att skapa 

sammanhang och mening i våra liv. Historia finns runt omkring oss, vår tillvaro består av en 

värld uppbyggd av minnesmärken som berättar om en svunnen tid. Inte bara den omgivning vi 

befinner oss i bär spår av tiden, utan även i böcker, filmer och teater får vi med inlevelse ta del 

av tolkningar av historiska händelser och på museum möts vi av arkeologiska fynd som berättar 

i vilken riktning våra berättelser om förfluten tid ska förhålla sig till. Ett samhälle utan historia 

kan liknas vid en människa utan minne. Våra berättelser speglar hur vi ser på oss själva, vår 

omgivning och världen, och vi använder historia för att förstå, förklara och reflektera. Det 

faktum att vi förstår vår egen samtid i förhållande till det förflutna och framtiden förutsätter ett 

historiemedvetande, vilket enligt historiedidaktikern Jörn Rüsen är en förmåga som vi alla 

människor bär på (Rüsen 2004, s.18).	

 

I skolan möter vi även vår historia i historieundervisning. Elever, lärare, föräldrar, och 

samhället har förväntningar och föreställningar om hur historieundervisningen bör bedrivas, 

samt vad eleverna bör lära sig. Dessa förväntningar kommer till uttryck i dels gällande 

styrdokument, dels i den tradition som präglar historieundervisningen (Stolare 2014, s.2). Det 

övergripande målet i historieämnet är att eleverna ska utveckla historiemedvetande, vilket 

innebär en medvetenhet om att det förflutna präglar vår nutid och därmed vår uppfattning om 

framtiden (Skolverket 2018, s.196).   Historia, såsom skolans samtliga ämnen, ska även syfta 

till att fostra demokratiska medborgare och historieundervisningen har för avsikt att ge eleverna 

en grund som det nuvarande och framtida samhället kan bygga på. Samtidigt sker förhandlingar 

angående historieämnets innehåll samt undervisningsform mellan samhällets vetenskapliga och 

politiska institutioner, vilket medför att historieämnets läroplan innehåller normer och 

värderingar som speglar samhället och som eleverna förväntas ta del av (Sandberg 2018, s.12). 

Resultat från Skolinspektionens granskning av historieämnet belyser att skolans historieämne 

är starkt förknippat med ett dåtidsperspektiv, vilket gör det svårt för elever att förstå hur det 

förflutna påverkar dem själva och leder till att eleverna inte uppfattar sig själva som en del av 

historien (Skolinspektionen 2014).	
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Ett antagande i denna undersökning är att alla människor har ett historiemedvetande som är mer 

eller mindre aktivt, och skolans historieundervisning ska aktivera och utveckla vidare ett redan 

befintligt historiemedvetande. Men hur påverkar egentligen historieundervisningen, som främst 

präglas av ett dåtidsperspektiv samt förmedlar det nuvarande samhällets kulturella värderingar 

och normer, elevernas historiemedvetande? Tidigare forskning inom området ger en bild av att 

elever har svårt att identifiera sig med skolans historieundervisning och att det främst är en 

svensk och nordisk kultur som förmedlas (Nordgren 2006). Vidare visar forskning på ett 

frånvarande framtidsperspektiv (Ammert 2008; Hartsmar 2001). Med det som utgångspunkt är 

syftet att undersöka elevers historiemedvetande. Eftersom historiemedvetande är komplexa 

tankeoperationer som inte går att studera i sig, kommer historiekultur att tillämpas som ett 

uttryck för historiemedvetande. Detta kommer undersökas bland elever med gruppintervju och 

genom deras reflektioner över historia.  

 

1.1. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer begreppsmässiga dimensioner av historiemedvetande att presenteras, 

utifrån filosofiska reflektioner om berättelsen och historisk tid som avgörande för människans 

uppfattning av historia. I skolans historieundervisning är berättelsen och historisk tid väsentliga, 

eftersom historia innebär erfarenheter och tolkningar av det förflutna som vi har kännedom om 

idag för att de har kommunicerats och berättats för oss. För att förstå berättelser behöver 

eleverna förståelse för tid, dels för att placera händelser i kronologisk tidsföljd för att få en 

överblick över historien dels för att förstå sig själva som en del i historien. Först kommer 

historisk tid att presenteras enligt historikern och filosofen Reinhart Koselleck, därefter 

kommer berättelsens funktion för människan att presenteras med stöd i filosofen Paul Ricoeur,  

 

1.1.1. Den ofrånkomliga tiden 

För att tala om historia som händelser i det förflutna är det ofrånkomligt att tala om tid. 

Historikern Reinhart Koselleck menar att det i samband med historia inte går att tala om en tid, 

utan det handlar om att tala om tider i plural (Koselleck 2004, s.12). Tid som kronologisk, där 

händelser följer efter varandra utsträckt på en linjär skala, skiljer sig från det som Koselleck 

benämner som historisk tid vilket innebär en samtid där flera tidsdimensioner verkar linjärt och 

vertikalt. Erfarenheter, tolkningar, upplevelser, och förväntningar uppträder samtidigt, och då 
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all historia grundar sig i handlande och lidande, människors erfarenheter och förväntningar, 

binds tid samman till olika människors sätt att erfara och föreställa sig historien (Koselleck 

2004, s.167). Den historiska tiden är därför subjektiv och uppkommer i konkreta situationer, 

där erfarenheter av det förflutna och förväntningar på framtiden relateras till varandra i en nutid. 

Den historiska tiden är avgörande för hur vi uppfattar och förstår historia, eftersom erfarenheter 

är ett närvarande förflutet där händelser förenas och hämtas ur minnet av det egna livet eller 

kännedom om andras och förväntningar uppstår i nuet och riktar sig mot framtiden, mot det 

som ännu inte erfarits. Enligt Koselleck finns det en dynamisk relation mellan erfarenhet och 

förväntan, då gjorda erfarenheter kan förändras med tiden, antingen genom att erfarenheten 

visat sig som en felaktig minnesbild eller att nya erfarenheter öppnar upp för nya perspektiv, 

vilket påverkar förväntningarna på framtiden. Utan erfarenheter har vi inga förväntningar, och 

utan förväntningar har vi inga erfarenheter (ibid, s.171-175).  För att förstå historia, behövs 

kunskap om linjär tid för att ordna händelser i kronologisk tidsföljd och insikten om historisk 

tid där erfarenheter och förväntningar verkar dynamiskt i medvetandet vilket är karakteristiskt 

för historiemedvetande. 

 

1.1.2. Berättelsens funktion 

En förutsättning för denna undersökning är synen på människan som historiska varelser, och 

genom berättelser skapar och deltar vi i historia. Vi söker förståelse och orientering i livet 

genom att ställa frågor och söka svar, och vi utformar berättelser om händelser och erfarenheter 

för att förstå vår nuvarande relation till det förflutna och den kommande framtiden. Filosofen 

Paul Ricoeur menar att den mänskliga tiden kan berättas, bli till historia och historier. 

Berättelsen är grundläggande för människans historieuppfattning, att berätta innebär att tolka 

och förklara, och vi finner mening i våra liv och definierar vår identitet genom berättelsen 

(Nordin 2003, s.521). Enligt Ricoeur kommunicerar människan berättelser av två olika slag, 

historiska och fiktiva. I de historiska berättelserna kommunicerar vi händelser, uppfattningar 

och erfarenheter för att konstruera en verklighet. Berättande innebär att föreskriva, och därför 

är historieberättandet alltid normativt. Vad vi väljer att minnas av det förflutna och vad vi väljer 

att glömma påverkar hur vi handlar i samtiden (Ricoeur 2005, se Danielsson Malmros 2014, 

s.188). I de fiktiva berättelserna framställs fantasier och drömmar om verkligheten i syfte att 

hantera verklighetens komplexitet.  De historiska och de fiktiva berättelserna har samma 

funktion för människan, det vill säga enskilda händelser organiseras till meningsfulla helheter 

som hjälper oss att relatera, förstå och tolka vår tillvaro i och genom tiden. Med andra ord 
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hjälper berättelser, historiska och fiktiva, människan att förhålla sig till det faktum att livet i sig 

är ändligt. Alltså den egna upplevda tiden sätts i kontrast till den oändliga berättelsen om 

människan i, genom och bortom tiden (Ricoeur 2016, s.254-257).    

 

Historisk tid innebär en samtid, där dåtid, nutid och framtid verkar samtidigt, vilket är centralt 

för historiemedvetande. Berättelsen är den språkliga formen av historiemedvetande, eftersom i 

berättelser kommunicerar vi erfarenheter av det förflutna för att förstå nutiden och framtiden. 

Historiska och fiktiva berättelser kommuniceras för att konstruera en verklighet och för att 

hantera den komplexa verkligheten. Historisk tid och berättelse kommer i denna undersökning 

att förstås som det centrala och karakteristiska för historiemedvetande. 

 

1.2. Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka historiemedvetande genom elevers uppfattning och förståelse för historia 

som ämne i skolan. Följande frågeställningar kommer besvaras: 

 

• Hur resonerar eleverna om historia? 

• Vilka uttryck för historiekultur går att urskilja i elevernas resonemang om historia? 

• Hur kommunicerar eleverna historiemedvetande? 

 

1.3. Teori 
I detta avsnitt kommer undersökningens teoretiska utgångspunkt att presenteras, vilket är 

begreppen historiemedvetande och historiekultur utifrån ett narratologiskt perspektiv. Först 

kommer begreppen historiemedvetande och historiekultur att redogöras för i relation till 

berättelse, därefter presenteras Jörn Rüsens tre dimensioner av historiekultur och slutligen 

undersökningens teorianknytning.  

 

1.3.1. Historiemedvetande och historiekultur 

Enligt historiedidaktikern Jörn Rüsen uttrycks och kommuniceras all historia och tänkandet om 

historia i form av berättelser och människan befinner sig därför alltid i historiska berättelser 
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(Rüsen 2004, s.88-89).  Vi kommunicerar våra tolkningar av det förflutna för att förstå vår nutid 

och kommande framtid för att kunna orientera oss i och genom tiden, och det förflutna blir 

historia när det i berättelsen får mening och betydelse för nuet. Berättelser är den språkliga 

formen av historiemedvetande och människan lever och handlar därför alltid i någon form av 

historiemedvetande (ibid, s.17-18). Historiemedvetande är mentala processer där dåtid, nutid 

och framtid verkar i en samtid, en samtid där det förflutna speglar aktualitet i nutiden för att 

lära oss om framtiden (Rüsen 2005, s.24). Eftersom berättelser är vårt sätt att kommunicera 

historia, innebär historiemedvetande narrativ förmåga. En förmåga som innebär att tyda och 

tolka fenomen i det förflutna och applicera dessa tolkningar på nuet för att förstå den nuvarande 

situationen och kommande framtid (Rüsen 2004, s.17-18).  

 

I berättelserna som vi utformar och kommunicerar levandegörs även en historiekultur. En 

historiekultur innebär det urval av vad som ska bevaras av det förflutna och utgör den 

gemensamma historien inom en viss kultur. I samhället finns det olika kulturer, dock är det en 

kultur som oftast är mer dominerande än andra och utgör samhällets historiekultur. Hur historia 

framställs och förmedlas i samhället påverkar hur människan tolkar och förstår historiska 

händelser och fakta, och det är genom de kulturella yttringarna som historiemedvetande 

synliggörs och kommuniceras (Rüsen 2004, s.153). Historiekulturen omfattar de institutioner, 

aktiviteter och fenomen där historia används i samhället, exempelvis skolans 

historieundervisning, museer, politiska tal, filmer som anspelar på historia, statyer, etc. (Rüsen 

2004, s.22). Rüsen skiljer mellan tre dimensioner av historiekultur vilka är den politiska, den 

kognitiva och den estetiska dimensionen. Dessa påverkar och inverkar på varandra i en ständig 

process i våra berättelser, och genom historiekulturen synliggörs även historiemedvetande 

genom att tolkningar av förfluten tid, förståelsen för nutiden och förväntningarna på framtiden 

är präglade av historiekulturen.  

 

Den politiska dimensionen av historiekultur handlar om historia, tolkningar och erfarenheter av 

det förflutna, som legitimerar det nuvarande samhället och rör frågor om makt och moral.  

Maktfrågan rör vems historia som får företräde att berättas, vilket fastställs med kulturella 

uttryck som traditioner och högtider. När det kommer till moral handlar det om gott och ont, 

rätt och fel, utifrån värden som förmedlas i historiekulturen. Den politiska dimensionen har 

därför en identitetsskapande funktion, eftersom det handlar om att identifiera sig med en kultur 

och dess historia (Rüsen 2004, s.164-165). Den historia som eleverna möter i undervisningen 
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är en presentation av den gemensamma berättelsen i samhället, och skolans 

historieundervisning syftar till att legitimera det nuvarande samhället (Sandberg 2018, 

s.104,134).  

 

Den kognitiva dimensionen av historiekultur innebär det som i samhället bedöms som den 

historiska sanningen, vilket sätter upp ramarna för tolkningar av förfluten tid, förståelsen för 

nutiden och förväntningar inför framtiden. Händelser i det förflutna förstås som kollektiva 

minnen och historien beskriver hur händelser påverkar och avlöser varandra utifrån ett urval av 

det förflutna som anses relevant och viktigt för samhället. Skolan är en av de samhälleliga 

institutioner som förmedlar samhällets historiekultur, det vill säga vad som anses som 

accepterad kunskap av det förflutna (Rüsen 2004, s.166; Rüsen 2005, s.173). I gällande 

styrdokument för historieämnet går det att läsa vad historieundervisningen ska behandla för 

innehåll samt vad som anses som accepterad kunskap, vilket medför att det som samhället 

bedömer som historiska sanningar är cementerade i läroplanen (Rüsen 2004, 2006, 2013, 2017 

se Sandberg 2018, s.100). 

 

Den estetiska dimensionen av historiekultur handlar om uttrycksformerna av historia, minnen 

och tolkningar av det förflutna gestaltas och förmedlas genom olika konstformer såsom 

litteratur, konst och film. Den estetiska dimensionen har betydelse för förståelsen av nutiden 

och framtiden genom att estetiska gestaltningarna förstärker och bekräftar den politiska och 

kognitiva dimensionen (Rüsen 2004, s.161-164). Den estetiska dimensionen av historiekultur 

innebär sättet som undervisningen bedrivs på (Sandberg 2018, s.25), och omfattar de medier 

som används för att framställa det förflutna, vilka händelser och aspekter som berörs, samt hur 

eleverna anser att de möter historia i undervisningen (Sandberg 2018, s.108). 

 

1.3.2. Teorianknytningar till undersökningen 

I den här undersökningen kommer jag belysa historiemedvetande, och eftersom 

historiemedvetande är mentala processer som inte går att studera i sig utan endast hur det 

kommer till uttryck, har jag valt att utgå från historiekultur som ett uttryck för 

historiemedvetande. Rüsens tre dimensioner av historiekultur är användbara för att kategorisera 

det empiriska materialet, samt för att analysera hur eleverna uppfattar och förstår den historia 

de möter i historieundervisningen. Detta för att synliggöra historiemedvetande hos eleverna, 
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genom hur de kommunicerar tolkningar av dåtiden för att förstå nutiden och den kommande 

framtiden. Utifrån elevernas uppfattning och förståelse för historia som skolämne kommer jag 

med den politiska dimensionen att analysera vems historia som får företräde att berättas och 

vilka värden som förmedlas i historieundervisningen. Med den kognitiva dimensionen kommer 

jag att analysera vilka ramar som sätts upp för tolkningar av dåtiden, förståelse för nutiden och 

förväntningar på framtiden utifrån det som bedöms som historisk sanning. Med den estetiska 

dimensionen kommer jag att analysera om och hur estetiska gestaltningar av historia används 

för att förstärka och bekräfta den politiska- och kognitiva dimensionen. Synen på människan 

som historiska varelser vilka genom berättelser skapar och deltar i historia ligger till grund för 

denna undersökning. En utgångspunkt är därför att de intervjuade elevernas svar har analyserats 

som berättelser, berättelser där eleverna skapar mening utifrån tolkningar av det förflutna, 

förståelsen för nutiden och förväntningar inför den kommande framtiden. I elevernas berättelser 

inverkar och påverkar de tre dimensionerna av historiekultur varandra och tillämpats i denna 

undersökning för att lyfta fram hur historia förmedlas och framställs i historieundervisningen 

för elever i årskurs 2 och 3. Utifrån det kommer jag att analysera elevernas kommunicerade 

historiemedvetande.   

 

1.4. Tidigare forskning 
Inom historiedidaktik har det bedrivits mycket svensk och internationell forskning kring 

historiemedvetande, trots det finns det relativt lite forskning som är riktad mot elever i årskurs 

1-3. I detta avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning presenteras med hänsyn till tre 

forskningsområden inom historieämnet som är relevanta för denna undersökning. Först 

kommer forskning som rör politiska och kulturella aspekter av historiemedvetande att 

redogöras för, därefter forskning om hur historisk tid kan förstås och slutligen forskning som 

rör strategier och historiemedvetande. 

 

1.4.1. Historiemedvetande och kultur 

Karin Sandberg (2018) har i sin doktorsavhandling utgått från Jörn Rüsens dimensioner av 

historiekultur för att undersöka hur elever uppfattar och motiverar den historiekultur de möter 

i skolans historieundervisning. Föreliggande undersökning utgår även den från Rüsens 

dimensioner av historiekultur för att synliggöra historiemedvetande och det går därför att 
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jämföra resultaten i denna undersökning med Sandbergs forskning. Undersökningarna skiljer 

sig emellertid åt då Sandberg undersöker historiekultur hos elever i årskurs 5 medan denna 

undersökning riktar sig mot elever i årskurs 2 och 3. Sandberg kommer fram till att eleverna i 

undersökningen inte uppvisade någon uppfattning om skillnad mellan den historiekultur de 

möter i skolan och den de möter utanför skolan, vilket visar på ett motsatt resultat vad beträffar 

Kenneth Nordgrens (2006) undersökning som presenteras nedan. Sandberg menar att en möjlig 

förklaring är att eleverna i hennes undersökning inte behövt ta ställning mellan olika 

historiekulturer (Sandberg 2018). 	

 

Vidare forskning som berör hur elevers uppfattning av historia påverkas av den historiekultur 

som förmedlas har genomförts i en undersökning av Keith C. Barton (2001). Barton har jämfört 

elever i åldrarna 6-12 år i USA och Nordirland för att undersöka sociokulturell påverkan på 

elevers uppfattning av historia. Eleverna har fått förklara varför och hur människors sätt att leva 

har förändrats över tid. Resultatet visade att den nationella berättelsen hade en starkare ställning 

i USA, vilket visades genom att eleverna i USA såg den historiska förändringen och 

utvecklingen som en framgångssaga, där det blir bättre och bättre med tiden. Medan eleverna i 

Nordirland såg mer till sociala förändringar där attityder, normer och värderingar förändras 

över tid (Barton 2001). Den förmedlade historiekulturen påverkar alltså hur eleverna förstår 

förändring över tid, det vill säga hur de hanterar dåtid, nutid och framtid. 

 

Likt Barton (2001) visar Kenneth Nordgren (2006) i sin doktorsavhandling att 

historieundervisningen inte bedrivs i politiska vakuum utan är ett avtryck av det samhälle där 

den verkar. Nordgren har undersökt historiemedvetande utifrån ett interkulturellt perspektiv, 

och kommer fram till att den svenska skolans historieundervisning inte riktar sig till samtliga 

identiteter då det främst är ett ”ursvenskt” perspektiv som genomsyrar historieundervisningen 

(Nordgren 2006). En slutsats är att historieundervisningen inte är värdeneutral, utan det väljs ut 

vems historia som får företräde att berättas vilket riskerar att endast en viss kultur bekräftas som 

giltig i ett mångkulturellt samhälle. Som Sandberg (2018) och Nordgren (2006) visade i sina 

undersökningar är det olika hur den historiekultur som förmedlas i historieundervisningen tas 

emot och hanteras av eleverna. Detta är väsentligt att beakta, eftersom den historiekultur som 

de intervjuade eleverna i föreliggande undersökning möter i skolan inte behöver 

överensstämma med den historiekultur de möter ute i samhället. Vidare är det väsentligt att 

jämföra, med den forskning som nämnts ovan, hur eleverna i denna undersökning uppfattar och 

låter förstå den historia som de möter i historieundervisningen. 
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1.4.2. Tid och historia 

Joel Rudnert (2009) har undersökt historiemedvetande hos elever i årskurs 1, genom att 

eleverna har fått sortera föremål från olika tidsperioder samt motivera sina svar. Rudnert 

kommer fram till att elevers tidsuppfattning förvirrades av abstrakta tidslinjer, då den linjära 

tiden är av abstrakt natur vilket eleverna ännu inte klarar av att hantera. Den tidiga 

historieundervisningen bör därför fokusera på att ge eleverna möjlighet till reflektion av 

tidsbegrepp och på så vis utveckla terminologi för att kunna uttrycka likheter och skillnader 

mellan olika tidsperioder (Rudnert 2009). Enligt den brittiske professorn Hilary Cooper (2002) 

behöver inte historisk och linjär tid ställa till med svårigheter för yngre elevers 

tidsuppfattning.  Cooper menar att det handlar om att eleverna i ett första steg behöver förstå 

hur de egna upplevda erfarenheterna påverkar varandra och det genom fiktiva berättelser. 

Cooper betonar fiktiva berättelsers betydelse gällande yngre elevers förståelse av förändring 

över tid. Även om fiktiva berättelser inte anspelar på verkligheten, övar eleverna på att leva sig 

in i andras känslor samt hur motiv, orsak och verkan förhåller sig till varandra. Cooper menar 

att den kunskapen kan eleverna därefter generalisera till myter och legender och sedan till 

verkliga historiska händelser och personer (Cooper 2002). En slutsats av Rudnerts (2009) och 

Coopers (2002) forskning är därför att elever har svårt att förstå abstrakt tid i form av tidslinjer, 

likväl går linjär tid inte att undkomma när det kommer till förmågan att förstå historia. Elever 

bör därför i den tidiga historieundervisningen öva på att förstå hur händelser avlöser och 

påverkar varandra genom fiktiva berättelser, samt ges möjlighet till att utveckla förståelse för 

tidsrelaterade begrepp. 	

 

Keith C. Barton (2002) har även forskat kring elevers förståelse av linjär tid. Barton har låtit 

elever i åldrarna 6-12 år arrangera bilder ur historien i kronologisk ordning för att finna 

strategier som hjälper elever att förstå linjär tid. För att gruppera och dela upp bilderna i 

sekvenser fann Barton att eleverna använde olika strategier, kulturella verktyg, för att förstå 

tidsförhållandet mellan bilderna. Den strategi som eleverna främst använde var att finna olika 

objekt i bilderna som de visste inte fanns under samma tidsperiod, denna strategi hjälpte 

eleverna att ordna bilderna i kronologisk ordning. En annan strategi som eleverna gärna 

använde var att jämföra utveckling och progression över tid. Byggnader och andra objekt på 

bilderna jämfördes med insikten ju större desto nyare. Strategin hjälpte inte eleverna utan 

snarare förvirrade eleverna till att ordna bilderna i icke kronologisk ordning (Barton 2002).  
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Liknande resultat går att finna i Nanny Hartsmars (2001) doktorsavhandling som utgår från 

elevers tidsuppfattning som avgörande för deras historiemedvetande. Hartsmar har intervjuat 

elever i årskurs 2 och kommer fram till att elever har svårt att hantera tidslinjer över historien, 

eftersom eleverna visar tendens att relatera förändring över tid med utveckling till det bättre. 

Undersökningen ger även en bild av att skolans historieundervisning främst belyser historia 

utifrån ett dåtidsperspektiv, medan de övriga tidsdimensionerna nu och sedan inte hålls levande 

i undervisningen. Enligt Hartsmar bidrar det till att eleverna betraktar de områden de arbetat 

med i historieämnet som avslutade och finner därför inget behov av att ha det levande i 

medvetandet (Hartsmar 2001). Som den tidigare forskningen ovan visat behöver elever 

strategier för att hantera och förstå förändring över tid. Samtliga undersökningar är relevanta 

för att jämföra med, eftersom undersökningarna dels behandlar hur elever förstår tid i 

förhållande till historia och dels riktar sig mot elever på lågstadiet, vilket även denna 

undersökning gör.  

 

1.4.3. Strategier och historiemedvetande 

I avsnittet ovan framkom det att strategier för att förstå historia och linjär tid har samband med 

historiemedvetande vilket är grundläggande för att förstå historia. Anna-Carin Stymne (2017) 

har i sin doktorsavhandling undersökt historiemedvetande i den svenska skolans 

historieundervisning utifrån ett elevperspektiv. Undersökningen synliggör att elever inte ges 

någon vidare möjlighet till att utveckla strategier för att förstå förändringsprocesser.  Hur det 

som har hänt innan påverkar det som händer efter sätts inte in i ett större perspektiv, vilket 

försvårar för eleverna att förstå vad förändring över tid innebär samt att nutiden är en funktion 

av det förflutna. Det centrala i historieundervisningen är tidsperioders karaktärsdrag medan 

mindre fokus läggs på hur händelser och förlopp förändras över tid i kronologiskt avseende. 

Stymne menar att elevers fulla fokus är att lära sig fakta om epoker och elevernas föreställning 

om att lära sig historia handlar om att kunna återge så mycket fakta som möjligt (Stymne 2017). 

Symnes forskning riktar sig mot elever i årskurs 4 vilket ligger nära årskurserna 2 och 3 som 

eleverna i denna undersökning går i. Därför kommer det vara möjligt att jämföra hur eleverna 

berättar om förändringsprocesser med Stymnes forskning.  

 

Ytterligare forskning som berör strategier i historieundervisningen är Martin Stolare (2014), 

som i en artikel undersökt historieundervisningen ur ett lärarperspektiv. Likt Stymne visar även 
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Stolare att den svenska historieundervisningen främst behandlar epoker och de stora 

berättelserna berättas kronologiskt från då till nu utan att det läggs något vidare fokus på att 

knyta an till den lokala berättelsen. Vidare visar undersökningen att historisk källkritik får en 

allt för liten plats i historieundervisningen. Att sambandet mellan de stora berättelserna och de 

lokala berättelserna inte betonas i undervisningen och att historisk källkritik hamnar i 

bakgrunden, menar Stolare, kan försvåra elevernas förmåga att förstå historiska händelser som 

delar i en helhet. Detta i sin tur kan leda till att eleverna endast ser de historiska berättelserna 

som enskilda och slutna (Stolare 2014). En slutsats är att elever behöver användbara strategier 

för att förstå den historiska och linjära tiden och de strategier som används i 

historieundervisningen behöver inte nödvändigtvis hjälpa elever. Forskning visar snarare att det 

försvårar för elevers förståelse av historia och därmed även för deras historiemedvetande.  
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2. Material & metod 
I detta avsnitt kommer intervju att presenteras, som tillämpats som insamlingsmetod av 

undersökningens empiriska material. Därefter redogörs för undersökningens urval av 

informanter samt relevanta avgränsningar. Sedan kommer de etiska överväganden som 

undersökningen ställts inför att presenteras och slutligen den analysmetod som tillämpats för att 

analysera det empiriska materialet samt undersökningens validitet och reliabilitet.  

 

2.1. Intervju 
Syftet med den här undersökningen är att belysa elevers historiemedvetande genom att urskilja 

historiekultur i elevers resonemang om historia. För att utröna hur elevers uppfattningar om 

omvärlden formas i pedagogiska verksamheter menar Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling 

Samuelsson att intervju som metod är att föredra (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, 

s.8). Vid intervju med barn är maktstrukturer, över- och underordning, mellan intervjuare och 

informant extra påtaglig. Detta beror på att barn är mer följsamma i sin natur i samtal med 

vuxna och att de därför kan anstränga sig för att försöka svara ”rätt”, det vill säga det barnet 

tror att den vuxne vill veta (Källström Cater 2015, s.73; Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000, s.44). För att undvika asymmetrisk maktstruktur som kan uppstå mellan barn och vuxen 

intervjuades eleverna i grupp, om tre till fyra elever vid varje intervjutillfälle, i syfte att eleverna 

skulle hamna i numerärt överläge. Fördelar med gruppintervju är att det tydligare framgår hur 

elever tillsammans tänker och resonerar kring ett fenomen samtidigt som elevers olika sätt att 

uppfatta och förstå synliggörs, vilket uppmuntrar nya frågor och funderingar hos övriga 

deltagare. En negativ aspekt med gruppintervju är när en deltagare har eller får mer 

samtalsutrymme och därmed begränsar utrymmet för övriga deltagare (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s.29-30). Detta har tagits i beaktande och extra lyhördhet, samt fördelning 

av ordet mellan samtliga elever har varit av yttersta vikt. 	

 

Intervjuerna ägde rum under skoltid, på tider som klassernas lärare ansåg lämpliga. Intervjuerna 

genomfördes i grupprum i anslutning till elevernas klassrum, vilket var en miljö som eleverna 

var förtrogna med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.42-43). Varje intervju varade mellan 

20-40 minuter.  Jag valde att använda mig av delvis strukturerad intervju och som underlag för 

intervjuerna upprättades en intervjuguide för att synliggöra hur elever uppfattar och förstår 
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historia. En delvis strukturerad intervju påminner om ett samtal i sin karaktär vilket enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är en fördel om man vill att elever ska dela med 

sig av sina tankar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.34). För att jag som intervjuare 

skulle kunna fokusera på samtalen och eleverna under intervjutillfällena samt för att säkra att 

få med allt relevant material som skulle kunna analyseras, genomfördes intervjuerna med hjälp 

av ljudinspelningar. Dessa ljudinspelningar har transkriberats och överförts till textmaterial för 

att underlätta för den senare analysen i och med att transkriberingen i sig är en analytisk process 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.195). Eleverna har tilldelats fingerade namn och kommer därför 

i resultat och analysen att gå under namnen Stina, Malin, Maria, Teddy, Freddy, Melker, Johan, 

Pelle, Kalle, Björn och Berra. 

 

2.1.1. Urval av informanter och avgränsningar 

I urvalet av informanter till undersökningen kontaktades två lärare i årskurs 2 och 3, där 

undersökningens syfte tydligt framkom. Valet av undersökningsgrupp föll på årskurs 2 och 3, 

eftersom de har haft ett par års skolgång, jämfört med eleverna i årskurs 1 som just påbörjat sin 

skolgång. Urvalet av informanter till undersökningen har skett i form av ett bekvämlighetsurval, 

eftersom de lärare som kontaktats har anknytning till samma skola samt att det är en skola som 

jag är bekant med sedan tidigare. De kontaktade lärarna uppmanades att tillfråga eleverna i 

respektive klass om de ville delta i undersökningen. Vid samtliga intervjutillfällen var det 

endast de elever som ville delta och hade påskrivna samtycken från vårdnadshavare som fick 

medverka i undersökningen. Sammanlagt intervjuades 11 elever, sju elever i årskurs 3 och fyra 

elever i årskurs 2. Eftersom resultaten av intervjuerna inte ska jämföras, utan syftar till att ge 

en överblick över hur elever i skolans lägre årskurser, 2 och 3, uppfattar och förstår historia, är 

inte antalet deltagare i respektive årskurs avgörande för att besvara undersökningens syfte och 

frågeställning.  

 

2.1.2. Etiska övervägande 

I information till lärare och i samtyckesbrev (bilaga 2) till berörda elever och vårdnadshavare 

har undersökningens syfte tydligt presenterats. Inför intervjuerna har de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) upprättat för en rättssäker forskning tagits i beaktande. 

Principer som informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
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samtyckeskravet har följts vid varje informationstillfälle och intervjutillfälle. Dessa har 

presenterats både skriftligt och muntligt, vilka informanter, lärare, och vårdnadshavare har 

godkänt och varit införstådda med.  Eftersom de elever som deltagit i undersökningen varit 

under 15 år har särskild hänsyn visats gentemot samtyckeskravet då samtycke har hämtats från 

vårdnadshavare. 

 

2.2. Analysmetod 
Tematisering används i denna undersökning för att analysera det empiriska materialet. 

Tematisering gör det möjligt att finna betydelsefulla mönster och teman i det empiriska 

materialet, och har genomförts enligt Virginia Braun och Victoria Clarks sex steg för tematisk 

analys.   I ett första steg handlar det om att bli bekant med det empiriska materialet genom att 

läsa igenom det upprepade gånger. Därefter i steg två kodas materialet för organisering och 

överblick, i steg tre utrönas betydelsefulla mönster och teman utifrån kodningen. Materialet 

delas in i övergripande teman och delteman. I ett fjärde steg granskas och förfinas dessa teman 

genom att bilda ett sammanhängande mönster för att i det femte steget namnge dessa teman 

utifrån vad de berättar om. I ett sjätte och sista steg avrapporteras analysen i textform (Braun 

& Clark 2006, s.16-22). Det empiriska materialet har analyserats genom att finna mönster och 

teman utifrån undersökningens frågeställning, den intervjuguide som upprättades inför 

intervjuerna samt utifrån Jörn Rüsens tre dimensioner av historiekultur.  

 

2.3. Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att det som avses att undersökas faktiskt undersöks (Brinkkjær & Høyen 

2013, s.104). I den här undersökningen är syftet att undersöka elevers historiemedvetande 

genom deras uppfattning och förståelse för historia som ämne i skolan, och för att besvara 

undersökningens syfte och frågeställning har metod och teori valts därefter. För att stärka 

validiteten har jag kontinuerligt återgått till syfte och frågeställning under analysarbetet för att 

säkerställa att jag verkligen undersöker det som ska undersökas. 

 

Reliabilitet innebär att undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt och att inga yttre 

omständigheter har påverkat resultatet (Brinkkjær & Høyen 2013, s.105). I denna undersökning 
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har 11 elever intervjuats, och intervjuerna har ägt rum i grupprum i anslutning till elevernas 

klassrum vilket stärker reliabiliteten eftersom eleverna har kunnat tala ostört utan att påverkas 

av yttre omständigheter. Dock har eleverna intervjuats i grupp om 3-4 elever vid varje 

intervjutillfälle och det går inte att frångå att eleverna kan ha påverkat varandra. Intervjuerna 

spelades in och gav ett innehållsrikt underlag som sedan transkriberades och analyserades. 

Ljudinspelningarna genomlyssnades upprepade gånger för att säkerställa att transkribering och 

det som sades vid varje intervjutillfälle överensstämde. 
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3. Resultat & Analys 
Syftet med den här undersökningen är att belysa elevers historiemedvetande genom deras 

uppfattning och förståelse för historia som ämne i skolan, och då historiemedvetande inte går 

att studera i sig har detta undersökts utifrån den historiekultur som går att urskilja i elevernas 

resonemang om historia. I detta avsnitt, efter att systematiskt analyserat och tematiserat det 

empiriska materialet, kommer resultat och analys redogöras för i tre delar med utgångspunkt i 

undersökningens frågeställning. I den första delen, En kontroversiell historia, presenteras 

analys av historiekultur utifrån elevernas resonemang om historia som ämne i skolan. Den andra 

delen, Återta historien, och tredje delen, Den ovissa framtiden, presenteras analysen av 

elevernas kommunicerade historiemedvetande. 	

 

3.1. En kontroversiell historia 
Elevernas resonemang om historia, med fokus på hur de uppfattar och förstår den historia de 

möter i skolans historieundervisning presenteras nedan utifrån två teman. Det första temat 

berättar om en politisk motstridande berättelse, som har företräde i skolans 

historieundervisning, vilken inte speglar ett samtida mångkulturellt samhälle. Det andra temat 

berättar om förändring över tid ur två perspektiv som framkom bland eleverna. Det ena 

perspektivet pekar på förståelse av händelser i historien som enskilda och slutna utan samband, 

och det andra perspektivet handlar om att förändring över tid förstås som en ständig 

progression. Resultat och analys kommer här även att visa att det framförallt är ett 

dåtidsperspektiv som präglar historieundervisningen, där utgångspunkten för att förstå dåtiden 

är den nutida människans tillvaro. 

 

3.1.1. Historia som vi väljer att minnas 

Vanligt förekommande bland eleverna i undersökningen är att de resonerar om att historia som 

skolämne handlar om händelser och skeenden som “hänt för länge sedan”. De områden som 

eleverna nämner som behandlade i historieundervisningen är stenåldern, “förr i tiden”, första 

och andra världskriget, vetenskap som “förr i tiden” var sann, Jesus, kristendomen och påsken, 

samt att de pratat om gamla saker såsom pyramiderna i Egypten. Dock är samtliga elever i 

undersökningen av uppfattningen att de främst har arbetat med historia genom att arbeta med 
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kristendomen, vissa av eleverna använder begreppet religion medan andra elever använder 

begreppet kristendom. 

 

Johan 

Vi har pratat mycket om kristendom… Vi har arbetat med Jesus för att han är viktig för 
världen och för att lära oss om religion. 

 
Melker 

Vi har arbetat med Gud och ganska mycket om religion, och vi har pratat om Jesus. 

 
Oavsett begrepp, religion eller kristendom, är det tydligt att den religion som behandlats för att 

tala om historia i undervisningen inbegriper en specifik religion vilken är kristendomen. 

Elevernas reflektioner över historia som skolämne ger en anvisning för vems berättelse som får 

företräde att berättas, vilket är den kristna traditionens berättelse. Kulturella uttryck som den 

kristna traditionen och högtider som påsk präglar elevernas uppfattningar om vilken historia de 

har behandlat i undervisningen, vilket kan tolkas som ett rättfärdigande av det nuvarande 

samhället. Skolan är en samhällelig institution vars syfte är att upprätthålla legitimiteten i det 

nuvarande samhället, och all historia eleverna möter i skolan formas utifrån politiska 

ståndpunkter och religion (Rüsen 2004, s.22; Rüsen 2005, s.48). Nanny Hartmars (2001) 

forskning visar på att elever i skolans yngre åldrar främst arbetar med jordens ursprung i 

samband med historieämnet, där berättelsen om Jesus har en självklar plats i den svenska 

skolans historieundervisning (Hartsmar 2001, s.137). På frågan varför de har arbetat med 

kristendomen svarar flertalet av eleverna att de inte vet, medan vissa elever uttrycker likt Johan 

att det är för att det är viktigt för världen. Eleverna i årskurs 2 i Hartmars (2001) undersökning 

ger inte heller något svar på varför de möter ett visst innehåll i historieundervisningen, vilket 

Hartsmar menar kan bero på deras korta erfarenhet av skolvärlden (Hartmar 2001, s.185-186). 

Kristendomen framkommer hos eleverna som väsentlig för att tala om historia, dock utmanas 

inte berättelsen om kristendomen som en berättelse bland andra för att förstå historia.   

 
Melker 

Vi har pratat om Jesus för att lära oss att det inte fanns någonting före Jesus föddes. 

 

Berättelsen om kristendomen och Jesus framstår för Melker som betydelsefull för förståelsen 

av det förflutna, för att innan Jesus födelse fanns ingenting. Vad som inbegriper ingenting 
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framkommer inte av Melker, men en tänkbar anledning till Melkers reflektion kan vara att de i 

historieundervisningen har arbetat med kristendomens skapelseberättelse som berättar om hur 

mänskligt liv skapades enligt kristen tradition. Det är kristendomens berättelse som eleverna 

möter som legitim i historieundervisningen för att tala om historia, samtidigt sätter berättelsen 

om kristendomen upp ramarna för tolkningar av det förflutna och förståelsen för nutiden. Det 

eftersom eleverna låter uppfatta att före Jesus födelse fanns ingenting som relevant kunskap för 

tolkningar av det förflutna och förståelsen för nutiden. Martin Stolare (2014) fann i sin 

undersökning att lärare anser att berättelser är en central del i historieundervisningen för att det 

är ett sätt att konkretisera historien.  Samtidigt är historisk källkritik en del av 

historieundervisningen, vilket dock inte behandlas i konkreta sammanhang (Stolare 2014, s.13-

15). Emellertid menar Hilary Cooper att elever behöver tidigt lära sig att kritiskt granska den 

historia de möter och det genom att öva på vilka frågor som kan ställas samt hur frågorna kan 

besvaras (Cooper 2002, s.95). Berättelsen om kristendomen utmanas inte som en berättelse 

bland andra för att tala om historia, och eftersom eleverna låter förstå att de inte vet varför de 

behandlar ett visst innehåll blir tolkningen att eleverna inte ges redskap till att kritiskt bemöta 

den historia som de möter i undervisningen.  

 

Kristendomen ingår i det samhället anser som den historiska sanningen, vilket är cementerat i 

skolans styrdokument och ämnets innehåll. För elever i årskurs 1-3 ingår historia i det centrala 

innehållet för de samhällsorienterade ämnena tillsammans med religion, samhällskunskap och 

geografi. Dock är det endast vid ett tillfälle som religion nämns i samband med historieämnet. 

Enligt det centrala innehållet ska eleverna lära sig om kristendomens roll i skolan och på 

hemorten förr i tiden (Skolverket 2018, s.206).  Endast en religion nämns i samband med 

historieämnet vilket är kristendomen, medan andra religioner, islam och judendom, endast 

nämns i samband med religionsämnet. Eftersom styrdokumenten inte skrivs i politiska vakuum 

utan är ett avtryck av det samhälle de verkar i, vilket Keith Barton (2001) och Kenneth 

Nordgren (2006) visar i sina undersökningar, utgår jag från att kristendomen är en del av det 

svenska samhällets historiekultur som förmedlas i skolans historieundervisning. Utifrån en 

politisk dimension får berättelsen om kristendomen företräde att berättas, och ur en kognitiv 

dimension bekräftas och erkänns kristendomen som samhällets kollektiva minne och 

accepterad kunskap av det svenska samhällets historia. Den kristna traditionen befästs 

ytterligare i skolans historieundervisning genom arbete med högtiden påsken. 
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Malin 

När vi arbetade med påsken hade vi en bok vi läste i och vi fick rita hur vi tror att Jesus 
såg ut på ett papper. 

 
I historieundervisningen förväntas eleverna visualisera Jesus. Samtliga elever förväntas utföra 

eller redan utfört någon sorts reflektion över kristendomens centralfigur Jesus utseende, vilket 

inte speglar det mångkulturella samhälle som eleverna lever i där även andra religioner finns 

representerade. Det finns därmed andra religiösa centralfigurer som bör tas i beaktning för att 

inkludera samtliga religioner för att tala om historia. Den historia eleverna möter i skolan, både 

förstärker och bekräftar kristendomens plats i det svenska samhällets kultur genom estetiska 

gestaltningar när eleverna förväntas rita Jesus utifrån egna föreställningar och tolkningar om 

hur han kan ha sett ut. Enligt skolans värdegrund ska eleverna dels möta en icke-konfessionell 

undervisning i skolan, dels ska eleverna fostras till demokratiska medborgare som 

överensstämmer med den etik som förvaltats av kristen tradition (Skolverket 2018, s.5). Jag 

utgår från att det finns vissa föreställningar och förväntningar på skolans historieämne, och att 

all historia som eleverna möter i skolan formas utifrån politiska ställningstagande. Ett urval 

görs gällande vems historia som ges företräde att berättas som sann och accepterad kunskap 

utifrån politiska och pedagogiska avsikter. Utifrån politiska avsikter för att skapa samhörighet 

i samhället genom ett ”vi”, och pedagogiska avsikter är att reproducera denna samhörighet 

genom att förmedla ett ”vi”, vilket i detta fall innebär de elever som identifierar sig med 

kristendomen som relevant för att förstå den egna historien (Rüsen 2005, s.48). Kenneth 

Nordgren (2006) har undersökt historiemedvetande utifrån ett interkulturellt perspektiv och 

kommer fram till att historieundervisningen inte speglar det samhälle eleverna möter utanför 

skolan, och skolan lämnar inte något vidare utrymme för de elever som inte identifierar sig med 

den historia som förmedlas (Nordgren 2006, s.162). Det ”vi” som förmedlas i 

historieundervisningen bidrar till samhörighet genom en gemensam historia, vilket kan leda till 

att andra identiteter exkluderas. Nordgren menar att den samtidsförståelse som förmedlas i 

historieundervisningen är präglad av det svenska samhällets kollektiva minne av historia, vilket 

grundar sig på ett homogent förflutet. Skolan har i uppgift att utbilda medborgare som kan leva 

och utveckla samhället, ett mångkulturellt samhälle som skolan är en del av (ibid, s.163,165). 

Den historiekultur som förmedlas i historieundervisningen rör frågor om makt där det är den 

kristna berättelsen som får företräde att berättas. Andra religioner som finns representerade i 

samhället kommer inte till uttryck i elevernas reflektioner, vilket jag tolkar som att de heller 

inte uppmärksammats i historieundervisningen. Det i sin tur kan leda till att eleverna inte får en 
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korrekt representation av historien, eftersom den historia som behandlas i skolan inte speglar 

den verklighet som eleverna möter ute i samhället. Enligt Nordgren ställs skolan inför den 

didaktiska utmaningen att öppna upp skolan för olika historier, där olika berättelser bör ges ett 

större utrymme för att inte riskera att förstärka en ensidig världsbild bland eleverna. En 

världsbild där den svenska kulturen är av betydelse medan andra kulturer förstås som 

främmande och mindre viktiga (Nordgren 2006, s.163,221). 

 

I historieundervisningen har eleverna främst läst böcker och tittat på film för att arbeta med 

olika områden inom historieämnet, och eleverna låter förstå att film, litteratur och bilder är ett 

sätt att se historia. Eleverna menar att historia är händelser som hänt för längesedan och som på 

ett eller annat sätt behöver bekräftas och erkännas innan det blir historia, och film, text och 

bilder berättar om vad som är historia. 

 

Malin 

Historia kan bli om man gör någonting som sprids över hela världen och efter några år 
eller nåt kan det bli historia. 

 
Teddy 

Historia är saker som hänt för längesedan… Man vet att någonting är historia om det är 
många som talar om det. 

 

Malin och Teddy reflekterar över att historia handlar om händelser i det förflutna, det som är 

förbi, vilka blir till historia först efter att det bekräftats och erkänts av majoriteten som historia. 

För eleverna kännetecknas historia av händelser som är välkända över hela världen. Vidare 

refererar eleverna till historia som sådant som går att läsa i faktaböcker och faktatexter eller se 

på bilder och i filmer, och några förslag som eleverna ger på vad de uppfattar som historia är 

kristendom, stenåldern, första och andra världskriget, 1800-talet, 1700-talet, och gamla saker 

såsom pyramiderna i Egypten, tavlor på Jesus, fossil och skelett.  I historieundervisningen möter 

eleverna ett urval av det förflutna som anses som relevant och viktigt för samhällets historia, 

det vill säga den accepterade kunskapen av samhällets kollektiva minne av det förflutna (Rüsen 

2004, s.173). Filmer, böcker och bilder som eleverna möter i historieundervisningen förstås av 

eleverna som historiska sanningar som gäller världen över, medan de inte nämner något om sin 

egna historia som en del av den historia de möter i historieundervisningen. Karin Sandberg 

(2018) visar i sin studie att det är den stora historien, som berättar om världshistorien, eleverna 
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möter i historieundervisningen. Medan den lilla historien, som berättar om elevernas egna 

historier, inte får samma utrymme (Sandberg 2018, s.115). Eftersom eleverna inte nämner sina 

egna historier som en del av historieundervisningen, är en möjlig tolkning att den historia 

eleverna möter i undervisningen inte knyts an till deras egna historier vilket kan leda till att 

eleverna inte ser sig själva som skapare och deltagare av historien.  

 

3.1.2. Förändring över tid: Tysta samband 

För eleverna handlar historia i skolan främst om förändring mellan då och nu. När eleverna 

reflekterar över historia som förfluten tid sker det främst som enskilda delar, lösryckta ur ett 

sammanhang, och elevernas uppfattning för historiska händelser i förfluten tid framkommer 

som fragmentarisk och utan uttalade samband. Eleverna låter förstå historien utifrån hur de har 

lärt sig den i historieundervisningen, och refererar därför till historiska händelser på två olika 

sätt vilka är antingen med förr i tiden eller med hjälp av kännetecken för att benämna en viss 

tidsperiod.	

 

Kalle 

Förr i tiden är inte stenåldern, för stenåldern är stenåldern. Förr i tiden var kanske några 
århundraden sedan. 

 

Kalle menar att förr i tiden var för några århundraden sedan, medan stenåldern var på 

stenåldern. Kalle upprepar stenåldern för att beskriva stenåldern och för att hänvisa till när i 

tiden stenåldern infann sig. En möjlig förklaring är att händelser i historien behandlas som 

enskilda och slutna i historieundervisningen, vilket leder till att eleverna saknar möjlighet att 

beskriva stenåldern på annat vis än genom att upprepa konceptet. Det i sin tur kan leda till 

svårigheter för eleverna att placera händelser i historien i en längre tidsföljd.  

 
Björn 

Förr i tiden är kanske 1820 nånting, inte stenåldern i alla fall. 

 

Stina 

Förr i tiden på 90 – talet var det mer fabriker och sånt. 
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Förr i tiden omfattar allt från några århundraden sedan till 1990-talet och allt däremellan när 

eleverna berättar om den historia som de har arbetat med i skolan.  

 

Björn 

På stenåldern kunde man inte prata, det kan vi i dag.  

 
Kalle 

På stenåldern kunde man inte prata utan de pratade ett språk som var allmänt känt, lite 
som engelskan, fast de pratade bara det språket och med olika dialekter. 

 
Enligt Björn och Kalle innebär stenålder en epok för sig som inte ingår i det eleverna refererar 

till som förr i tiden. Björn och Kalle hänvisar istället till kännetecken hos den dåtida människan 

i form av dennes oförmåga att tala som vi gör idag. Eleverna låter förstå stenåldern som en 

enskild tidsperiod, långt ifrån dagens människa. En möjlig förklaring är att eleverna reflekterar 

över historien på så vis som de har behandlat den i historieundervisningen, det vill säga olika 

händelser i historien behandlas som enskilda delar. Tidsrelaterade begrepp som stenåldern, förr 

i tiden och 90-talet används av eleverna utan att innehållet i begreppen framkommer. Vilket 

liknar det Joel Rudnert (2009) och Anna-Carin Stymne (2017) kommer fram till i sina 

undersökningar. Rudnerts undersökning visar på att eleverna lär sig tidsrelaterade begrepp 

innan de lär sig innehållet och betydelsen av begreppen, vilket gör det svårt för eleverna att se 

sambanden mellan händelser i historien (Rudnert 2009, s.69).  Stymne kommer fram till att 

eleverna lär sig ämnesspecifika begrepp utan att egentligen behandla vad de innebär och dess 

funktion, vilket resulterar i att lärare och elever använder samma begrepp men med olika 

betydelser. Stymne menar att det medför svårigheter för elever att uttrycka och förstå samband 

mellan de händelser som behandlats i undervisningen (Stymne 2017, s.199).	

 

Vidare har eleverna arbetat med första och andra världskriget vilka eleverna låter förstå som 

två vitt skilda krig, utan samband och med flera århundraden mellan krigen. För eleverna 

kännetecknas andra världskriget främst av Adolf Hitler och att han var ansvarig för kriget, mer 

än så framkommer inte hos eleverna. Att återge kännetecken är ett sätt för eleverna att tala om 

händelser i historien, och en möjlig tolkning är att kännetecken för olika perioder i historien har 

en central roll i historieundervisningen. Stymne (2017) fann i sin studie att fokus i 

historieundervisningen var att arbeta med händelser i historien genom karaktärsdrag och 
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kännetecken, medan mindre fokus riktades mot att tala om förändringar över tid (Stymne 2017, 

s.203). Begrepp som förr i tiden hänvisar till större delen av historien enligt elevernas 

resonemang, och händelser i historien knyts inte an till varandra utan beskrivs endast utifrån 

karakteristiska drag och kännetecken. Bland eleverna framkommer inte några reflektioner om 

att händelser påverkar och avlöser varandra, utan förfluten tid framkommer som fragment av 

dåtiden utan samband där stenålder, förr i tiden, första och andra världskriget följer varandra på 

en linjär skala. Abstrakta tidslinjer där enskilda händelser i historien staplas på varandra 

innehåller tysta samband, samband som behöver lyftas konkret för att eleverna ska ges 

möjlighet till att reflektera över dem. En slutsats som Rudnert (2009) kommer fram till är att 

elever i skolans lägre årskurser behöver ges möjlighet till att utveckla förståelse för 

ämnesspecifika och tidsrelaterade begrepp, för att kunna tala om och förstå samband mellan 

händelser i historien (Rudnert 2009, s.73).   

 

3.1.3. Förändring över tid: Ständig progression 

En annan förekommande uppfattning bland eleverna var att förstå historia i förhållande till tid 

som en progression där förändring över tid innebär utveckling till det bättre, där den nutida 

tillvaron är utgångspunkten för att förstå den historia som behandlats i historieundervisningen.  

 

Stina 

Förr i tiden fick tjejer ha klänningar som var jättesmala runt midjan… Kvinnor fick göra 
mycket mindre saker än män gjorde. Kvinnor fick göra hemmasysslor, ta hand om 
barnen, laga mat och sånt som man behövde. 

 
Maria 

Förr i tiden fick tjejer inte ha byxor på sig utan bara klänningar… Kvinnorna tog hand 
om hemmen medan männen bara satt där och gjorde ingenting och läste tidningen. 

 

När eleverna berättar om människans värde förr i tiden är det främst koncentrerat kring kvinnan 

som mindre värd än mannen, vilket Stina och Maria beskriver ovan. Den dåtida kvinnan låter 

förstås som maktlös, utan vilja att välja kläder eller ha någon sorts frihet att läsa tidningen. 

Människans värde i dåtiden beskrivs och förstås med hänsyn till nutida normer, och utifrån 

politiska principer som rättighet och jämlikhet sätts den kulturella ramen i 

historieundervisningen utifrån ett nutida värdesystem (Rüsen 2005, s.140). Bristen av nutidens 

värde och rättigheter hos den dåtida människan präglar elevernas reflektioner. Likt eleverna i 
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Karin Sandbergs (2018) studie låter eleverna förstå att det är lärdomar om rätt och fel som de 

ska lära av historien, och eftersom människan förr i tiden hade det sämre kan det endast bli 

bättre med tiden (Sandberg 2018, s.107). Rätt och fel ställs mot varandra, där hur vi tänker idag 

kring människans värde upplevs som rätt och fel symboliseras av den dåtida människans brist 

på nutida värden. Vad som anses som rätt och fel är bundet till kontexten, och tolkningar av det 

förflutna behöver kontextualiseras för att kunna förstås (Rüsen 2005, s.166). Det som förr i 

tiden ansågs som rätt knyts inte an till den kontexten utan utgår från nutiden. Keith Barton 

(2001) visar i sin undersökning att en risk, om historien inte behandlas utifrån sin kontext, är 

att elever kan låta uppfatta den nutida människan som bättre, snällare och mer empatisk än den 

dåtida människan eftersom denne kännetecknas som sämre och mindre benägen att tänka på 

andra människor (Barton 2001, s.891). När eleverna talar om förändring över tid sker det även 

genom att jämföra dåtidens materiella tillgångar med nutidens obegränsade tillgångar på 

materiella bekvämligheter. 

 

Pelle 

Förr i tiden var byggnaderna mindre. 

 

Teddy 

Förr i tiden byggde man hus för hand och man hade inga bilar… nu har vi mycket mer 
avancerade grejer t.ex. olika skärmar. 

 

Kalle 

Förr i tiden byggde man inte hus i betong utan man använde skinn, hö och trä. 

 

Björn 

Förr i tiden bodde vi i tält… Nu har vi byggt stora hus, vi har metall och elektroniska 
saker. 

 

Melker 

Förr i tiden körde man häst och vagn för det fanns inga bilar. 

 

Malin 

Förr hade inte alla såna här mobiler som man kunde spela och ringa på… förr hade man 
telefoner med siffror och grejer och med sån tråd. 
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Eleverna låter förstå att förändring från då till nu innebär en progression när det även kommer 

till det materiella, dåtidens människor bodde i tält eller små hus byggda för hand med material 

som skinn, hö och trä. Människan transporterade sig med häst och vagn och använde telefoner, 

som Malin beskriver, med siffror och tråd vilket jag tolkar som en förklaring av en stationär 

telefon. Dåtidens människors liv beskrivs av eleverna som primitiva på grund av avsaknaden 

av de materiella bekvämligheter vi finner i nutiden såsom bilar, stora hus, betong, metall, 

avancerad teknologi som mobiltelefoner och olika skärmar. Dock kan det uppfattas 

problematiskt att tala om förändring över tid som en progression där utveckling sker mot det 

bättre. Keith Barton (2002) har i en artikel undersökt strategier som elever använder för att 

placera händelser i historien i kronologisk ordning. Undersökningen visar att när elever 

använder sig av strategin att förändring i historien sker som en ständig progression förvirrades 

eleverna till att inte få en överblick över historien eftersom förändring var bundet med insikten 

att det blev bättre, större och mer avancerat med tiden (Barton 2002, s.172). Nanny Hartsmar 

(2001) undersökning ger även den en bild varför det kan vara problematiskt. Eleverna i 

Hartsmars undersökning använde sig av strategin ständig progression för att tala om förändring 

mellan människan då och nu, vilket resulterade i att eleverna uppfattade den dåtida människan 

som dummare eftersom denne inte hade samma behov av teknologi och att äga saker vilket 

kännetecknade den nutida människan bland eleverna (Hartsmar 2001, s.199). Den dåtida 

människans förmågor, värde och behov av materiella saker jämförs med den nutida människans 

tillvaro och normer, där förmågan att tala, människans lika värde och tillgången på materiella 

bekvämligheter sätts som tolkningsram för att förstå dåtiden. Det i sin tur riskerar att skapa 

uppfattningar hos eleverna där den dåtida människan ses som dummare och sämre på grund 

utav deras avsaknad av förmågor och sådant som ingår i den nutida människans tillvaro och liv.  

 

Den kognitiva dimensionen sätter upp ramarna för tolkningar av dåtiden, förståelse för nutiden 

och förväntningar inför framtiden (Rüsen 2004, s.166). Elevernas reflektioner över historia som 

skolämne handlar främst om förändring mellan dåtid och nutid, och historia behandlas 

framförallt utifrån ett dåtidsperspektiv med utgångspunkt i den nutida människans tillvaro. 

Stymne (2017) menar att elever är vana vid att betrakta omvärlden utifrån ett nutidsperspektiv, 

och för att rikta elevernas uppmärksamhet mot händelser i det förflutna behöver eleverna byta 

perspektiv från nutid till dåtid (Stymne 2017, s.202-203). Eleverna utgår från ett nutida 

perspektiv för att tala om den dåtida människans förmågor, värden och behov av materiella 

saker och förstår det som en avsaknad vilket kännetecknar människans liv förr i tiden av 
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eleverna. Precis som i Sandbergs (2018) undersökning låter även eleverna i denna undersökning 

uppfatta den dåtid och nutid som de möter i historieundervisningen som två motpoler, istället 

för en rörelse och förändring från då till nu (Sandberg 2018, s.65). Historiemedvetande handlar 

om en samtid, där dåtid, nutid och framtid verkar samtidigt, och det handlar om att tolka 

fenomen i det förflutna för att förstå nutiden och den kommande framtiden (Rüsen 2004, 17-

18; Rüsen 2005, s.24). Framtiden har dock enligt eleverna inte behandlats i 

historieundervisningen, vilket kan leda till att eleverna inte förstår sig själva som en del i 

historien. För att förstå historia menar Reinhart Koselleck (2004) att historisk tid är avgörande 

eftersom det innebär att erfarenheter av det förflutna och förväntningar inför framtiden relateras 

till varandra i en nutid (Koselleck 2004, s.167). Eftersom framtiden inte behandlats explicit i 

historieundervisningen riskerar det att eleverna inte upplever sig själva som en del av och 

medskapare av den nutida och framtida historien.  

 

3.2. Återta historien 
I den första delen, En kontroversiell historia, framgick det av analysen att det främst är dåtiden 

som behandlas i historieundervisningen utifrån nutida perspektiv medan framtiden inte berörts 

i undervisningen. Eftersom samtliga tidsdimensioner inte behandlas explicit begränsas 

elevernas historiemedvetande till dåtid och nutid i historieundervisningen. Dock är det inte 

riktigt så enkelt, eftersom den här delen av analysen kommer visa att eleverna har kapacitet att 

själva aktivera och utveckla vidare sitt historiemedvetande genom fantasi och berättelser.  I den 

här delen kommer elevernas kommunicerade historiemedvetande att presenteras utifrån två 

teman. Det första temat berättar om fantasins betydelse för elevers uppfattning av historia, och 

hur fantasi hjälper eleverna att vara kritiska till den historia de möter i historieundervisningen, 

samt för att sätta sig in i dåtidens människors liv. Det andra temat berättar om en omvänd 

progression, där nutidens teknikutveckling ses som negativ för både människan och världen. 

 

3.2.1. Verklighet eller fantasi 

Som tidigare nämnt finns uppfattningen bland eleverna att historia som skolämne handlar om 

händelser och skeenden i det förflutna vilka bygger på tolkningar av verkligheten. Eleverna 

nämner stenåldern, första och andra världskriget, 1800-talet, 1700-talet, faktaböcker, och gamla 

saker såsom pyramiderna i Egypten som historia för att det går att se i filmer, bilder eller läsa 
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om det i böcker. Dock är det inte riktigt så enkelt eftersom eleverna låter förstå att historia även 

är någonting hämtat från fantasins värld. 	

 

Johan 

Historia är viktigt för att det är bra för fantasin, för vuxna har väldigt dålig fantasi och 
det är för att de hade för lite historia i skolan 

 

Johan menar att den historia de möter i historieundervisningen inte endast är till för att lära om 

historia, utan är även till för att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla sin fantasi. Enligt 

Paul Ricoeur (2016) kommunicerar människan fiktiva och historiska berättelser, i de historiska 

berättelserna kommunicerar människan uppfattningar, erfarenheter och händelser för att 

konstruera en verklighet. I de fiktiva berättelserna framställer människan sina fantasier och 

drömmar om verkligheten för att hantera verklighetens komplexitet (Ricoeur 2016, s.254-257).  

Hilary Cooper (2002) menar att elever behöver ges möjlighet till att utveckla sin fantasi för att 

förstå verkliga händelser i historien (Cooper 2002, s.79).  

 

Freddy 

När jag hör ordet historia tänker jag på en saga. 

 

Johan 
Den bild jag får upp i huvudet är ett stort skepp med massa pirater som åker runt och 
hittar en skatt. 
 

Maria 
När jag hör ordet historia tänker jag på historier om Egypten och myter. 

 

Freddy, Johan och Maria reflekterar över att historia kan inbegripa sagor, myter och tankebilder 

av skepp med en massa pirater som hittar en skatt. Enligt Hilary Cooper (2002) är sagor och 

berättelser i samband med historia ett sätt att låta eleverna erfara nya erfarenheter och 

kunskaper, vilket beror på att i mötet med sagor och berättelser uppmuntras eleverna till att 

skapa världar genom fantasin (Cooper, 2002, s.66). All historia och tänkande om historia 

uttrycks i form av berättelser (Rüsen 2004, s.89), och de fiktiva berättelserna som bygger på 

fantasi och drömmar om verkligheten hjälper människan att hantera och närma sig 

verklighetens komplexitet (Ricoeur 2016, s.245-257). Sagor och berättelser kan med andra ord 

hjälpa eleverna att sätta ord på hur det skulle vara att leva i en annan värld, vilket kan liknas 

med att leva i en annan tid. 
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Pelle 

När vi läste Ronja Rövardotter pratade vi mycket om hur det skulle kännas att vara i den 
världen, och då pratade vi om att det kanske skulle vara mindre mat och saker, mindre 
affärer. 

 

Genom att eleverna möter fiktiva berättelser som Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren, ges 

eleverna möjlighet att sätt sig in i andras liv genom fantasin vilket eleverna liknar med hur 

människor levde förr i tiden. Fantasi hjälper eleverna att relatera, förstå och tolka den egna 

tillvaron samtidigt som fantasin tillåter eleverna att förstå sig själva som en del av historien som 

berättar om den oändliga berättelsen om människan (Ricoeur 2016, s.254-257). Fantasi är ett 

sätt för eleverna att hantera den komplexa verkligheten som de möter i historieundervisningen, 

och eleverna ges möjlighet till att sätta sig in i andra personers perspektiv genom att skapa 

världar byggda på fantasi. Berättelser är den språkliga formen av historiemedvetande, och 

handlar om att tolka fenomen i det förflutna och applicera dessa tolkningar på nuet för att förstå 

sin nuvarande situation och kommande framtid (Rüsen 2004, s.17-18). Den kognitiva 

dimensionen av historiekultur sätter upp ramarna för tolkningar av dåtiden, förståelsen för 

nutiden och förväntningarna på framtiden (ibid, s.166), och min tolkning är att fantasi är ett sätt 

att aktivera elevernas historiemedvetande. Berättelser som bygger på fantasi gör det möjligt för 

eleverna att hantera tolkningar av en förfluten verklighet som de möter i historieundervisningen 

och för att förstå den egna nutiden, samtidigt som fantasi och drömmar hjälper eleverna att 

närma sig framtiden, mot det som vi ännu inte vet någonting om.  

 
Samtidigt som eleverna ser fantasi som historia, ifrågasätter eleverna de berättelser de mött i 

historieundervisningen. Framförallt ifrågasätter de berättelsen om kristendomen och Jesus som 

enligt elevernas uppfattning fått företräde att berättas i historieundervisningen. Som ovan nämnt 

använder eleverna fantasi för att hantera den förflutna tidens verkligheten, samtidigt utgår 

eleverna själva från att fantasi inte anspelar på verkligheten utan är ett sätt för människan att 

skapa fantasivärldar. 

 

Johan 

Ingen vet om det vi lärt oss om Jesus är sant, det kan vara bara en vanlig gubbe som har 
hittat på. 
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Maria 

Jesus kan vara myter för människan går runt och berättar myter. 

 

Maria och Johan menar att människan går runt och berättar myter och hittar på saker, och Jesus 

är en sån del av historien som vi inte vet är sann eller falsk för det finns inga faktiska bevis 

enligt eleverna. 

 

Kalle 

Många säger att man använder uteslutningsmetoden, t.ex. jag tror inte på Gud och då kan 
jag tänka såhär kan det vara sant att det kan komma en människa nerflugen från himlen? 
Nej tänker jag då. 

 
Kalle menar att han använder sig av uteslutningsmetoden, vilket går att tolka som ett sätt att 

kritiskt se på historien utifrån rimlighet. Detta då Kalle menar att en människa som kommer 

nerflugen från himlen inte är rimligt eftersom det inte speglar verkligheten, det vill säga 

människor kan inte flyga. Samtliga elever ställer sig kritiska till att förstå den kristna 

traditionens berättelse som rena sanningar, vilket de gör genom att använda sig av kritiska 

perspektiv utifrån deras nutida verklighetsuppfattningar. Cooper (2002) menar att det handlar 

om att veta vilka frågor som ska ställas samt hur frågorna kan besvaras för att avgöra huruvida 

historien är sann eller inte. Dock menar Cooper att elever tidigt behöver lära sig att det inte 

finns några korrekta svar, men att vissa tolkningar av historien är troligare än andra (Cooper 

2002, s.95-97). Eleverna bedömer trovärdigheten i berättelsen om Jesus genom egna 

uppfattningar och erfarenheter där människan inte kan flyga och människan hittar på myter för 

att berätta om svunna tider. I historieundervisningen är det berättelsen om kristendomen och 

Jesus som får företräde att berättas, en berättelse som inte utmanas bland andra för att tala om 

historia. Trots att historisk källkritik inte framkommer som något eleverna behandlat i 

historieundervisningen, använder eleverna sin kunskap om fantasi för att anlägga ett kritiskt 

perspektiv på vad historien egentligen berättar om. Eleverna låter förstår fantasi som något 

människan genom alla tider använt sig av för att hantera verkligheten, vilket de själva gör och 

människor innan dem. För att eleverna ska förstå historia som sanningar om en förfluten 

verklighet behöver det enligt eleverna finnas konkreta bevis såsom skelett och fossil.  
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3.2.2. Omvänd progression i en högteknologisk misär 

Historieundervisningen har framförallt utgått från ett dåtidsperspektiv, där utgångspunkten för 

att förstå den historia som behandlats varit genom att jämföra med den nutida människans 

tillvaro. Den nutida människan har framställts som bättre genom dennes dels större tillgång på 

materiella bekvämligheter, dels politiska principer som jämlikhet och rättigheter. Å ena sidan 

låter eleverna förstå den dåtida människans avsaknad av dagens teknik som primitivt och sämre, 

å andra sidan uttrycker eleverna den dåtida människan som lyckligare och mer välmående än 

den nutida människan.  

 

Johan 

Det har blivit sämre för människan idag än förr i tiden… Människan har förändrats för 
först var vi apor och sen växte vi upp till människor, men sen har vi kollat så mycket på 
datorer, TV-apparater och mobiler så vi har sjunkit ner igen… Idag har vi mer digitala 
saker och det är inte bra för människan för vi tittar väldigt mycket på datorer, iPad och 
TV. 

 

Maria 

Det har blivit sämre idag för människan för vi får knölar… Idag använder vi för mycket 
datorer, iPad och mobiler och vi sitter så snett med nacken att vi får knölar som aldrig 
försvinner. 

 

Enligt Johan och Maria omger sig den nutida människan med teknologi i form av olika skärmar 

som påverkar människans välmående. Den nutida människan lever i en teknologisk misär där 

den tekniska tillgången är en bekvämlighet, men en bekvämlighet som påverkar människans 

välmående negativt. Människan sjunker ihop och får knölar av alla den teknologi som vi omger 

oss av idag. Vilket liknar den nutid som eleverna i Sandbergs (2018) undersökning beskriver, 

där den dåtida människan framställs av eleverna som fysiskt överlägsna den nutida människan 

vilket förklaras av att människan förr i tiden rörde på sig mer. Medan den nutida människan 

kännetecknas av problem med vikten, där övervikt ses som ett resultat av all den teknologi och 

bekvämlighet som människan idag har tillgång till (Sandberg 2018, s.66). Den nutida 

människans livsstil påverkar inte endast människans välmående utan även miljön enligt 

eleverna. 

 
Melker 

Det har blivit sämre idag än förr i tiden för idag kör vi mer bil… förr i tiden hade man 
inte bilar för de ville inte förstöra naturen. 
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Stina 

Det har blivit sämre för människan idag för vi släpper ut för mycket koldioxid och 
avgaser. 

 

Berra 

Det har blivit sämre för människan för vi har förstört jorden mer än förr. Förr fanns det 
mycket mer skog men nu har vi släppt ut massa gaser från fabriker och sånt. 

 

Melker, Stina och Berra menar att det har blivit sämre för människan idag även utifrån 

miljöaspekter, eftersom människan idag släpper ut mycket avgaser genom att köra bil. 

Människans nutida livsstil förstör inte bara den egna kroppen genom att vi försätter kroppen i 

märkliga ställningar som gör att vi sjunker ihop och får knölar, utan människans livsstil förstör 

även miljön och inte endast lokalt utan även globalt då hela planeten jorden påverkas. Den 

högteknologiska misären som den nutida människan lever i, låter eleverna inte endast förstå 

som en ständig progression av material- och teknikutveckling (Barton 2001, s.899). Eleverna 

ser det även som en omvänd progression där människan förstör sig själv, samhället och hela 

världen.  

 

Utifrån den tolkning av dåtiden som eleverna mött i historieundervisningen har värden 

behandlats, där den dåtida kvinnans maktlöshet har centrerats utifrån nutida normer och 

politiska principer som jämlikhet och rättighet. Å ena sidan reflekterar eleverna över dåtidens 

människas sätt att tänka kring mänskliga värden som fel och nutidens sätt att tänka som rätt, å 

andra sidan ifrågasätter eleverna om människans nutida värden egentligen blivit så mycket 

bättre.  

 
Melker 

Människor hade inte samma värde förr i tiden, det har de idag men inte i alla länder och 
inte här i Sverige för det finns fortfarande människor som tycker att kvinnor och 
mörkhyade är mindre värda. 

 

Melker reflekterar över att det har skett en förbättring mellan då och nu vad beträffar 

människans värde i det stora hela, dock inte i Sverige där bilden av den maktlösa kvinnan ännu 

består och mörkhyade uppfattas som mindre värda bland en viss grupp av människor i 

samhället.  
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Johan 

I dag är människor lika värda men inte i alla länder och inte riktigt i Sverige och det för 
att när Sverige tog sig till VM fick herrarna flera miljoner var för att de kom till VM 
medan damerna som till och med vann VM inte fick en enda cent. 

 
Johan menar även han att det har blivit bättre idag i det stora hela men inte i Sverige där män 

och kvinnor inte är jämställda. Detta kan tolkas som att det eleverna antyder på som skillnad 

mellan då och nu är, egentligen berör hur vi talar om politiska principer såsom jämlikhet och 

rättighet, inte hur vi gör jämlikhet och rättighet i praktiken. Utifrån nutida värdesystem om allas 

lika rätt och värde talar vi om jämlikhet som en målsättning i teorin, vilket inte stämmer överens 

med den brist på jämlikhet som vi möter i praktiken ute i det verkliga samhället.  Den dåtida 

människans brist på mänskliga värden så som vi talar om det idag, har bidragit till att eleverna 

ifrågasätter hur mänskliga värden idag egentligen fungerar i praktiken. Eleverna kommer fram 

till att människans värde idag och förr i tiden är relativt oförändrade i Sverige.  

 

I historieundervisningen låter eleverna förstå de områden i historien som de har behandlat som 

enskilda händelser vilka staplas efter varandra på en uppåtriktad linjär linje, där förändring 

mellan olika tidsperioder kännetecknas av progression genom att utveckling sker till det bättre 

ju längre tiden går. Den dåtida människan levde primitivt utan materiella bekvämligheter men 

var välmående, medan den nutida människan lever ett mer civiliserat liv med obegränsad 

tillgång till teknik men den livsstilen förstör människans välmående och världen. Genom att 

varva erfarenheter och tolkningar av dåtiden för att förstå nutiden och förväntningar på 

framtiden för att förstå den nutida tillvaron, blir tolkningen att historia för eleverna handlar om 

komplexa förändringar där tidsdimensionerna påverkar varandra snarare än att förändringar 

staplas på varandra i en uppåtriktad linjär linje. Eleverna använder tolkningar av dåtiden för att 

förstå nutiden ur olika perspektiv, dels som en ständig progression dels som en omvänd 

progression, för att ifrågasätta om människan egentligen är så mycket bättre idag. Samtidigt 

öppnar det upp frågor om framtiden hos eleverna där den nutida människans avancerade teknik 

och livsstil antingen innebär en positiv och ljus framtid eller en dyster och mörk framtid för 

människan. Det är ett kritiskt historiemedvetande som eleverna anlägger genom att kritiskt se 

på nutiden som en funktion av dåtiden, samt hur nutiden kommer påverka framtiden. 
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3.3. Den ovissa framtiden 
Hilary Cooper betonar betydelsen för elever att möta en och samma berättelse ur olika versioner 

för att öva på att se likheter och skillnader, vilket behövs för att förstå historia. Dels hur olika 

delar i historien hänger samman, dels för att förstå sig själva som en del av historien (Cooper 

2002, s.70-71). I historieundervisningen har inte framtiden explicit behandlats, men utifrån de 

tolkningar av förfluten tid som eleverna mött i historieundervisningen har de konstruerat två 

versioner av berättelsen om framtiden vilka kommer presenteras nedan. Den ena berättelsen 

bygger på elevernas verklighetsuppfattning av nutiden utifrån tolkningar av dåtiden, där 

människans nutida livsstil kommer bidra till att världen går under. Den andra berättelsen bygger 

på elevernas fantasi och drömmar om framtiden, där utgångspunkten är att förändring över tid 

sker som en progression där utvecklingen sker till det bättre för människan.  

 

3.3.1. Berättelsen om världens undergång 

Enligt eleverna är en tänkbar framtid att världen kommer gå under på grund utav den nutida 

människans livsstil. Detta eftersom den nutida människan utvecklar allt mer avancerad 

teknologi för att göra livet mer bekvämt, där bilar används som ett effektivt transportmedel och 

fabriker används för att tillverka de produkter människan behöver.  

 

Johan 
Idag släpper människor ut för mycket koldioxid och avgaser. 
 

Stina 
I framtiden kommer det vara mer förstört och finnas mindre träd. 
 

Johan och Stina menar att människan släpper ut alldeles för mycket avgaser och koldioxid idag, 

vilket kommer bidra till att det kommer vara mer förstört och finns mindre träd i framtiden. 

Den nutida människan behöver förändra sig för att den framtida människan ska ha en värld att 

leva i.  

 

Johan 
Om vi inte fixar klimatförändringarna kommer det i framtiden bli en stor öde öken över 
hela jorden med en enda tjock koldioxidrök och alla hus och allting kommer bli grått. 
Världen kommer se ut som en dimma.  
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De klimatförändringar som människan förorsakar i dag kommer, enligt Johan, att bidra till en 

mörk och dyster verklighet för den framtida människan, då världen kommer bli till en öde öken 

där allting är grått och världen kommer vara täckt av tjock koldioxidrök som kommer ligga som 

en dimma över hela planeten jorden.  

 

Melker  
Om minst 12 år då måste vi börja förändra oss för om 12 år är det svårt att vända om, och 
om 30 år kommer det vara omöjligt att vända om. 

 

Melker menar att vi som lever i dag har 12 år på oss att förändra vårt sätt att leva, och det för 

att kunna rädda världen ifrån den undergång eleverna ser som en möjlig framtid. Om 30 år, 

menar Melker, är det försent och det kommer vara omöjligt att försöka rädda världen från dess 

undergång.  

 

En tolkning är att eleverna låter förstå framtiden som en funktion av den nutid de lever i idag, 

det genom att Melker, Johan och Stina berättar om att det vi gör idag kommer påverka 

framtiden. En användbar strategi för att tala om historia som Keith Barton (2002) fann bland 

eleverna i sin undersökning, var genom att använda sig av egna erfarenheter för att förstå 

förändring i historien (Barton 2002, s.172). Eleverna utgår från den egna uppfattningen om hur 

den nutida människan lever och hur dennes livsstil kan tänkas påverka framtiden. Utifrån 

miljöaspekter uppfattar eleverna den nutida människan som den största boven för den 

kommande framtiden om ingenting förändras, och det är människans bekvämligheter såsom att 

köra bil som är den främst bidragande orsaken. Den historiska tiden är subjektiv och 

karakteristisk för historiemedvetande eftersom det innebär en samtid där samtliga 

tidsdimensioner verkar linjärt och vertikalt. Erfarenheter av det förflutna och förväntningar på 

framtiden relateras i en nutid, och erfarenheter och förväntningar påverkar varandra eftersom 

gjorda erfarenheter kan förändras med tiden vilket påverkar förväntningarna inför framtiden 

(Koselleck 2004, s.171-175).  Förändring över tid framkommer hos eleverna som linjär där 

nutiden kommer avlösas av framtiden enligt kronologisk ordning, och vertikal där det vi gör i 

idag kommer vara orsaken till hur framtiden kommer se ut men framtiden kan förändras om 

människan idag förändrar sig. Att framtiden kännetecknas med klimatförändringar var något 

som Karin Sandberg (2018) även fann som vanligt förekommande bland eleverna sin 

undersökning, och att det är upp till den nutida människan att lösa klimatförändringarna. 

Eleverna i Sandbergs undersökning menade att lösningen på klimatförändringarna är att 

uppfinna mer teknik som kan ta hand om klimatförändringarna (Sandberg 2018, s.68). Eleverna 



 35 

i föreliggande undersökning menar att det handlar om att människan behöver förändra sig och 

det genom att sluta köra bil och släppa ut avgaser. Den nutida bilkörande människan som 

släpper ut alldeles för mycket avgaser vilket förstör miljön, uppfattar eleverna inte endast 

påverkar den lokala miljön runt omkring dem i samhället, utan de sätter även in det i ett större 

sammanhang. De sätter in det i ett globalt sammanhang, där det vi gör nu här i Sverige kommer 

påverka inte endast Sverige i framtiden utan även hela världen.  

 

3.3.2. Berättelsen om människans uppgång 

En annan tänkbar framtid enligt eleverna är en framtid fylld av bekvämligheter för människan, 

där mer avancerad teknologi, mindre bensin, mindre krig och en bättre miljö kommer 

åstadkomma en makalös värld för den framtida människan.  

 

Stina 
I framtiden kommer människan att utveckla och uppfinna saker som gör livet mer 
bekvämt. 
 

Kalle  
I framtiden kommer människan att leva lyxigare, lägenheterna kommer bli större och det 
kommer bli lite som lyxhotell. 
 

Enligt Stina och Kalle kommer den framtida människan att leva ett mer bekvämt liv än idag 

och det genom att bo i stora lägenheter som liknar lyxhotell. 

 

Berra 
I framtiden kommer det inte vara lika mycket trappor utan det kommer vara mer 
rulltrappor och allting kommer bli lättare, och i framtiden kommer man inte behöva göra 
något. 
 

Pelle 
I framtiden kommer kanske toaletten kunna rulla och ha däck, en radiostyrd toalett utan 
kontroll för att man inte ska behöva springa till toaletten. 
 

Berra och Pelle menar att livet kommer bli så pass bekvämt i framtiden att människan inte ens 

kommer behöva gå till toaletten utan toaletten kommer till människan, och de trappor som finns 

idag kommer bytas ut mot rulltrappor, för allt i framtiden pekar mot ett mer behagligt och lättare 

liv för människan där denne inte behöver göra någonting. 
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Maria 
I framtiden kommer robotar att ta över för teknologin kommer vara mer avancerad. 

 

Berra 
I framtiden kommer vi bli mer robot än människor för vi kommer sätta in robotgrejer i 
hjärnan så vi kan mer saker.  

 

I framtiden kommer människan att avancera teknologin och robotar kommer få en allt större 

plats i människans liv. Berra utrycker det som att människan kommer bli mer robot än människa 

och det för att människan kommer utveckla teknologi för att själv bli smartare. 

  

Björn 
I framtiden kommer vi sluta att använda bensin för det är dåligt för naturen, och vi 
kommer ha bilar som flyger. 

 

Pelle 
I framtiden kommer det finnas större buskar och träd. 

 

Björn 
Det kommer vara mindre krig i framtiden. 

 

Människan i framtiden kommer sluta använda bensindrivna bilar vilka kommer ersättas med 

flygande bilar, och miljön kommer bli bättre med större träd och buskar. I framtiden kommer 

människan även att vara mer fredliga av sig vilket kommer bidra till att det kommer vara mindre 

krig.  

 

Eleverna skapar en framtid som präglas av elevernas fantasi och drömmar, vilket bygger vidare 

på uppfattningen om förändring över tid som en ständig progression. Eleverna i Sandbergs 

(2018) undersökning gav även de två förklaringar för hur framtiden kan komma att te sig, där 

den ena handlar om att den teknik som människan idag utvecklar kommer påverka människor 

positivt och förklarade framtiden som ljus och problemfri (Sandberg 2018, s.68). Eleverna utgår 

i sina reflektioner från tolkningar av förfluten tid där människan levde ett primitivt liv med 

relativt lite materiella saker, för att förstå den nutida situationen som en förbättring då 

människan omger sig av en obegränsad tillgång på teknik. Det i sin tur sätter upp ramarna för 

eleverna att reflektera över framtiden som ytterligare ett steg i utvecklingen för människan, där 

livet endast kan bli bättre och lättare än vad det är nu. Förändring över tid sker i en uppåtriktad 

linjär linje där dåtid, nutid och framtid följer och avlöser varandra mot det bättre. I båda 

berättelserna om framtiden visar eleverna att de själva har kapacitet att aktivera sitt 

historiemedvetande med hjälp av fantasi och uppfattningar av verkligheten.   
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4. Sammanfattning och diskussion 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av de resultat som jag i analysen har kommit fram 

till att presenteras, vilka kommer diskuteras utifrån tidigare forskning inom området. Därefter 

presenteras didaktiska implikationer och slutligen förslag till vidare forskning. 

	

Det forskningsproblem som den här undersökningen utgår från är att det finns förväntningar 

och föreställningar om hur historieundervisningen bör bedrivas och vad eleverna bör lära sig. 

Föreställningar och förväntningar som kommer till uttryck i dels den tradition som präglar 

historieundervisningen dels i historieämnets läroplan som formas genom förhandling mellan 

politiska och vetenskapliga institutioner. Historieämnets läroplan innehåller därför normer och 

värderingar som speglar samhället och som eleverna förväntas ta del av. Forskning inom 

området ger en bild av att elever har svårt att identifiera sig med den historia som förmedlas i 

skolan, eftersom det främst är en svensk och nordisk kultur som förmedlas vilket inte speglar 

det mångkulturella samhälle eleverna är en del av (Nordgren 2006). Vidare visar forskning att 

det främst är ett dåtidsperspektiv som behandlas i historieundervisningen, medan ett 

framtidsperspektiv inte får något vidare utrymme (Hartsmar 2001). Vilket gör det svårt för 

eleverna att aktivera och utveckla vidare sitt historiemedvetande som innebär en samtid, där 

förståelsen av nutiden bygger på tolkningar av dåtiden och förväntningar inför framtiden. Med 

det som utgångspunkt har syftet med denna undersökning varit att undersöka elevers 

historiemedvetande genom deras uppfattning och förståelse för historia som skolämne. 

Eftersom historiemedvetande inte går att studera i sig har detta undersökts utifrån den 

historiekultur som går att urskiljas i elevernas resonemang om historia.  

	

En slutsats utifrån resultatet av analysen är att det är en politiskt motstridande berättelse som 

får företräde att berättas i historieundervisningen, vilket är berättelsen om den kristna 

traditionen. Kenneth Nordgren (2006) visar i sin undersökning att historieundervisningen inte 

speglar det samhälle som eleverna möter utanför skolan, och att skolan inte lämnar något vidare 

utrymme för de elever som inte identifierar sig med den historia som förmedlas. Det är det 

svenska samhällets kollektiva minne som förmedlas, vilket är en historia som grundar sig på ett 

homogent förflutet (Nordgren 2006). Utifrån politiska avsikter görs ett urval gällande vems 

historia som får företräde att berättas och genom att skapa en samhörighet i samhället genom 

ett ”vi”. Denna samhörighet reproduceras i skolan genom att förmedla ett ”vi” i 
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historieundervisningen, vilket i detta fall innebär de elever som identifierar sig med 

kristendomen som relevant och viktig för att förstå den egna historien. Keith Barton (2002) ger 

en bild av att historieundervisningen inte bedrivs i politiska vakuum, utan är alltid ett avtryck 

av det samhälle där den verkar (Barton 2002).  Eleverna i Karin Sandbergs (2018) undersökning 

visade inte på någon uppfattning om skillnad mellan den historiekultur de möter i skolan och 

den de möter ute i samhället, vilket Sandberg förklarar med att eleverna i hennes undersökning 

inte har behövt ta ställning mellan olika historiekulturer (Sandberg 2018). Eleverna i 

föreliggande undersökning visar inte heller på att den historiekultur som de möter i skolan 

motsäger den historiekultur de möter ute i samhället. Dock ifrågasätter eleverna sanningen i 

berättelsen om kristendomen och Jesus, genom att använda fantasi och kritiskt granska 

berättelsen. Martin Stolare (2014) kommer fram till i sin undersökning att lärare anser att 

historisk källkritik är en viktig del i historieundervisningen, dock behandlas inte historisk 

källkritik i konkreta sammanhang vilket gör det svårt för eleverna att reflektera över historien 

källkritiskt. Samtidigt låter lärarna i Stolares undersökning uppleva att berättelser är centralt i 

historieundervisningen, eftersom berättelser är ett sätt att konkretisera historien (Stolare 2014). 

Eleverna är av uppfattningen att fantasi inte anspelar på verkligheten, och att det är någonting 

människan genom alla tider använt sig av för att skapa myter och fantasivärldar. Därför kan 

berättelsen om kristendomen och Jesus vara ett påhitt av människan, för det finns inga faktiska 

bevis för att berättelsen är sann. Paul Ricoeur (2016) menar att människan skapar historiska och 

fiktiva berättelser, för att förstå, relatera och tolka den egna tillvaron, och det genom att den 

egna upplevda tiden sätts i kontrast med den oändliga berättelsen om människan i, genom och 

bortom tiden (Ricoeur 2016). Genom att möta historiska berättelser i historieundervisningen, 

skapar eleverna fiktiva berättelser för att hantera den komplexa verkligheten som historien 

berättar om samt för att kritiskt granska berättelserna de möter i historieundervisningen.  

 

Ytterligare en slutsats är att förändring över tid behandlas ur två olika perspektiv i 

historieundervisningen. Det ena perspektivet ger en bild av att händelser i historien framställs 

som enskilda och slutna, vilket medför att eleverna uppfattar händelser i historien som 

fragmentariska och utan samband.  Det andra perspektivet handlar om att förändring i historien 

sker som en ständig progression. Resultaten av analysen visar att dåtiden framkommer som 

fragment utan samband bland eleverna och eleverna använder främst uttrycket förr i tiden för 

att hänvisa till händelser i historien. I historieundervisningen möter eleverna inte historisk tid, 

som Reinhart Koselleck menar är avgörande för förståelsen för historia. Detta eftersom eleverna 
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berättar om historia på samma sätt som de har lärt sig den och förstår därför händelser i historien 

som enskilda delar, lösryckta ur ett sammanhang, där händelser staplas på varandra linjärt på 

en linje istället för en rörelse mellan erfarenhet och förväntningar. Vilket liknar det Anna-Carin 

Stymne (2017) kommer fram till i sin undersökning som visar att fokus i historieundervisningen 

är hur händelser och skeenden förändras över tid i kronologiskt avseende, och elevernas fulla 

fokus är att lära sig fakta om epoker. Stymne menar att en risk är att eleverna inte låter förstå 

nutiden som en funktion av händelser i det förflutna (Stymne 2017).  Joel Rudnert (2009) menar 

att abstrakta tidslinjer förvirrar eleverna, och att de därför först behöver lära sig innebörden i 

tidsrelaterade begrepp för att förstå hur händelser avlöser och påverkar varandra genom 

historien (Rudnert 2009). Eleverna låter även förstå den historia som de möter i 

historieundervisningen som en ständig progression, eftersom händelser i historien har 

behandlats utifrån nutida perspektiv där den dåtida människans avsaknad av avancerad 

teknologi, förmågor och värden som jämlikhet och rättighet har jämförts med den nutida 

människans tillvaro. Keith Barton (2001) kommer fram till i sin undersökning att elever gärna 

använder strategin att förstå förändring över tid som en ständig progression, med insikten att 

utveckling sker till det bättre med tiden. Dock hjälper inte strategin elever att placera händelser 

i kronologisk tidsföljd, utan snarare förvirrar elever till att blanda ihop händelser i historien 

(Barton 2001). Vilket kan vara problematiskt för det riskerar att eleverna uppfattar den dåtida 

människan som sämre och dummare än den nutida människan, vilket Nanny Hartmars (2001) 

undersökning visar på. Dock genom att lyssna på berättelser som bygger på fantasi ser eleverna 

möjligheter med att kunna leva sig in i en annan värld vilket de liknar med hur människor levde 

förr i tiden. Hilary Cooper (2002) betonar den fiktiva berättelsens betydelse för elevernas 

förståelse av historia, och menar att elever behöver ges möjlighet till att utveckla sin fantasi för 

att förstå verkliga händelser i historien (Cooper 2002). Med fantasi, berättelser och sagor 

möjliggör det för eleverna att förstå historia och att närma sig hur det faktiskt kan ha varit att 

leva förr i tiden. Likväl ifrågasätter eleverna om människans tillvaro, välmående och värde 

blivit så mycket bättre eftersom de låter förstå att all den teknik som människan omger sig med 

idag inte är bra för varken människan eller världen. Eleverna vänder på konceptet att förändring 

över tid sker som en ständig progression, genom att reflektera över hur den nutida människan 

kommer påverka framtiden. I historieundervisningen behandlas händelser i kronologisk 

ordning enligt tidslinjer där utgångspunkten är att behandla händelser i det förflutna, men 

eleverna använder sig av historisk tid för att utgå från egna erfarenheter av dåtid och 

förväntningar på framtiden för att förstå nutiden.  
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Ytterligare ett resultat som framkom i analysen är att det framförallt är ett dåtidsperspektiv som 

behandlas i historieundervisningen, medan framtiden inte lyfts som relevant för att tala om 

historia. Nanny Hartsmars (2001) undersökning visar även den att framtiden inte behandlas i 

historieundervisningen, och Hartsmar menar att en möjlig förklaring är att dåtiden och nutiden 

upplevs som mer lättillgängliga att hålla sig till i historieundervisningen. Medan frågor om 

framtiden anses av lärare och läromedelsförfattare som svåra att närma sig, då det handlar om 

sådant som vi ännu inte redan vet och att det därför är svårt att relatera framtiden till dåtiden 

och nutiden (Hartsmar 2001).  Likväl konstruerar eleverna två berättelser om framtiden. Den 

ena berättelsen kan liknas med Paul Ricoeurs historiska berättelse där eleverna konstruerar en 

verklighet utifrån egna uppfattningar och erfarenheter av verkligheten, där människans nutida 

livsstil kommer leda till att världen går under. Den andra berättelsen kan tolkas som Ricoeurs 

fiktiva berättelse, eftersom den bygger på elevernas fantasi och drömmar om framtidens 

verklighet där utgångspunkten är att förändring över tid sker som en progression där 

utvecklingen sker till det bättre för människan. Även fast samtliga tidsdimensioner, dåtid, nutid 

och framtid, inte framkommer explicit i historieundervisningen har eleverna verktyg och 

kapacitet att själva aktivera och utveckla vidare sitt historiemedvetande. Genom att använda 

fantasi låter eleverna utgå från dåtid, nutid och framtid som en samtid, eftersom de låter förstå 

nutiden som en funktion av dåtiden och framtiden som en blivande funktion av nutiden. Vidare 

hjälper fantasi elever att kritiskt granska och ifrågasätta sanningen i den historia de möter i 

historieundervisningen, samtidigt som sagor och berättelser som bygger på fantasi hjälper 

eleverna att leva sig in i andra världar som kan liknas vid att leva förr i tiden.  

 

För att svara mot undersökningens syfte som är att undersöka elevers historiemedvetande 

genom deras uppfattning och förståelse för historia som skolämne har Jörn Rüsens tre 

dimensionerna av historiekultur den politiska, den kognitiva och den estetiska dimensionen 

tillämpats för att synliggöra elevernas kommunicerade historiemedvetande. Samtliga 

dimensioner av historiekultur går att urskilja i elevernas resonemang om historia. Den politiska 

dimensionen visar att det är berättelsen om den kristna traditionens som får företräde att berättas 

i historieundervisningen, den kognitiva dimensionen visar att historia framförallt behandlar 

dåtiden utifrån nutida perspektiv medan framtiden inte behandlas explicit i 

historieundervisningen och den estetiska dimensionen bekräftar och förstärker berättelsen om 

kristendomen som relevant och viktig för samhällets kollektiva minne av det förflutna då 

eleverna förväntas visualisera och rita Jesus.  En slutsats är att historiemedvetande hos elever i 
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årskurs 2 och 3 begränsas till dåtid och nutid i historieundervisningen, samtidigt har 

dimensionerna av historiekultur lyft fram att eleverna själva har kapacitet att aktivera och 

utveckla vidare sitt historiemedvetande genom fantasi och berättelser.  

 

4.1. Didaktiska implikationer 
Det övergripande målet i skolans historieämne är att eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande, vilket innebär en medvetenhet om att det förflutna präglar vår nutid och 

därmed uppfattningen om framtiden. Denna undersökning visar att samtliga tidsdimensioner, 

dåtid, nutid och framtid, inte explicit behandlas i historieundervisningen och elevernas 

historiemedvetande begränsas till dåtid och nutid. Eleverna i föreliggande undersökning visar 

dock att de själva har kapacitet att aktivera sitt historiemedvetande genom att skapa historiska 

och fiktiva berättelser där dåtid, nutid och framtid verkar i en samtid.  En didaktisk utmaning 

är att ge frågor om framtiden ett större utrymme i historieundervisningen och att som lärare inte 

vara rädd att närma sig framtiden. Detta trots att det kan upplevas som svårt att tala om sådant 

som vi inte vet någonting om, för som denna undersökning visar har eleverna inga svårigheter 

med att tala om framtiden.  

 

En slutsats i denna undersökning är att det är en politisk motstridande berättelse som får 

företräde att berättas för att tala om historia, vilket inte speglar det mångkulturella samhälle 

som eleverna lever i. I gällande styrdokument och historieämnets läroplan går det att läsa att 

elever i årskurs 1-3 ska arbeta med kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

Berättelsen om kristendomen utmanas inte som en berättelse bland andra för att tala om historia, 

och det är endast den kristna traditionens högtider som behandlas.  En konsekvens av att 

historieundervisningen centreras kring kristendomen för att tala om historia, är att 

undervisningen riskerar att förmedla ett ”vi” och skapa samhörighet genom en gemensam 

berättelse. Det kan vara problematiskt att endast tala om kristendomens roll i den svenska 

skolan och samhällets historia, eftersom det inte ger eleverna en korrekt representation av 

historien.  Den didaktiska utmaningen som skolans ställs inför, som även Kenneth Nordgren 

(2006) betonar, är att skolan behöver öppna upp för olika berättelser för att tala om historia. 

Berättelser som speglar det mångkulturella samhällets historia, där det inte endast finns en 

historia utan flera olika historier.  
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Ytterligare en slutsats är att förändring över tid behandlas ur två olika perspektiv. Det ena 

perspektivet ger en bild av att händelser i historien framställs som enskilda och slutna, vilket 

medför att eleverna uppfattar händelser i historien som fragmentariska och utan samband.   Det 

andra perspektivet handlar om förändring över tid som en ständig progression, och medför att 

eleverna uppfattar att utveckling endast blir bättre och bättre med tiden.  En konsekvens av båda 

perspektiven för att tala om förändring i historien, är att det försvårar för eleverna att få en 

överblick över hur händelser i historien hänger samman samt att det finns en risk att eleverna 

låter uppfatta dåtidens människa som sämre och dummare än nutiden människa. Att eleverna 

utgår från ett nutida perspektiv för att förstå historia är inte konstigt, eftersom de är vana vid att 

betrakta världen på så vis. Däremot är det en didaktisk utmaning att rikta elevernas 

uppmärksamhet mot händelser i det förflutna genom att byta perspektiv från nutid till dåtid. 

Med berättelser, sagor och fantasi ges eleverna möjlighet att öva på att sätta sig in i hur det var 

att leva förr i tiden, samt hur händelser påverkar och avlöser varandra vilka eleverna kan relatera 

till sitt egna liv för att komma till insikten att nutiden är en funktion av tidigare händelser och 

framtiden kommer vara en funktion av nutida händelser.   

 

4.2. Förslag till vidare forskning 
Det finns relativt lite forskning om historieämnet och historiemedvetande som är riktat mot 

elever i årskurs 1-3, och därför skulle det vara intressant att undersöka hur elever i årskurs 1-3 

upplever den historia de möter i skolan i en större skala. Den här undersökningen har i en liten 

skala undersökt elevers historiemedvetande genom deras uppfattning och förståelse för historia 

som ämne i skolan, och eftersom det endast är 11 elever som medverkat från en skola i den här 

undersökningen skulle det vara intressant med en undersökning där elever från olika områden 

medverkar för att ge en representativ bild av elevers perspektiv på historieundervisningen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Innehåll (Vad och hur) 

- Nämn en sak eller ord som du kommer att tänka på när du hör ordet historia 
- Vad kan vara historia? 

- Vad har ni arbetat med på historielektionerna i skolan? 
- Har ni pratat om framtiden under historielektionerna, i så fall hur? 

 
- Hur har ni arbetat med det? 

- Hur vet vi något om historia? 
 

Funktion (Varför) 
- Varför har ni arbetat med det? 

- Tycker ni att det är viktigt att kunna historia, i så fall varför? 
- Varför tror ni att historia är ett ämne i skolan? 

 
- Vilka likheter och skillnader finns mellan då och nu? 

- Vilka likheter och skillnader tror ni kommer finnas mellan nu och framtiden? 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev 
 
Hej! 

Mitt namn är Theresia Gunnarsson och går min sista termin på grundlärarutbildningen mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Södertörns högskola. Jag ska nu påbörja mitt andra 

självständiga arbete som är en del av utbildningen, och i min undersökning kommer jag att 

undersöka skolans historieämne ur elevers perspektiv. För att kunna göra det behöver jag få 

ihop elevgrupper från årskurs 2 och 3 som jag kan intervjua. 

 

Eleverna kommer intervjuas i mindre grupper klassvis, och intervjuerna beräknas ta ca 30 

minuter. Intervjuerna kommer spelas in och allt insamlat material kommer att behandlas med 

sekretess och följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det är endast jag som kommer 

ta del av det insamlade materialet. Inspelningar och liknande material kommer att raderas så 

snart de fyllt sin funktion i undersökningen. Skola och samtliga deltagare i undersökningen 

kommer att avidentifieras och deltagandet är anonymt.     

 

Med detta brev vill jag be om ert samtycke för ert barns medverkan i studien. All medverkan 

är frivillig och kan därför när som helst avbrytas, Om ni samtycker till ert barns medverkan i 

undersökningen ber jag er fylla i bifogad blankett och lämna till klassläraren senast fredag den 

19/10/2018.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig via mail. 

 

Tack för att ni tagit del av den här informationen! 

 

Hälsningar, 

Theresia Gunnarsson 

Mail: xxx 
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Medgivande till samtycke för mitt barns deltagande i undersökningen 
 

Elevens namn: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

……………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ta med och lämna till klasslärare senast fredagen 19/10/2018 

 

 

 


