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The purpose of this study is to examine levels shown to aim historical consciousness in 

history teaching in Swedish Elementary school. The study aims to answer the following 

questions: What levels of historical consciousness are found in history teaching? What are the 

reasons behind the levels shown of historical consciousness? The methods used in this study 

are qualitative research methods interview and observation. The analysis is based on Jörn 

Rüsens theory of functions of historical narrations for historical consciousness. The study has 

shown and concluded that there were very low levels to aim historical consciousness in 

history teaching based on principles of Jörn Rüsens theory. 
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1. Inledning 
 

Historia bär vi på i det förflutna och görs i ljuset av erfarenhet, kunskaper, traditioner, 

kulturella och språkliga uttrycksformer. Detta genom våra minnen som präglas av historia, 

dels av sådant som går tillbaka till våra egna erfarenheter och dels av sådana som förmedlats 

utifrån exempelvis massmedia, via föräldrar eller historieundervisning. Historia blir således 

en del av livet och samhället (Karlsson 2009, s. 25-27).  

 

Historia var under en lång tid ett isolerat ämne i den svenska skolan som man studerade vid 

avgränsade tillfällen och som enbart förhöll sig till det som hänt i det förflutna, utan någon 

vidare fördjupning (Karlsson 2009, s. 25). I Sverige under 1980-talet när samhället ställdes 

inför nya utmaningar fanns det ett behov att utveckla och bredda historieämnet med flera 

perspektiv. Detta i förhoppning att ämnet skulle erbjuda lösningar på de problem som hörde 

framtiden och samtiden till (Karlsson 2009, s.26).  

 

I en värld som under 2000-talet präglats av globalisering, migrationsströmmar och 

framväxten av det så kallade mångkulturella samhället i Sverige har historieämnet ytterligare 

ställts inför nya utmaningar och anpassningar (Lozic, 2011 s. 11-14). Vanja Lozic tar upp i 

sin avhandling I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-

talets mångkulturella samhälle att elever har en mycket diffus bild av hur historieämnet ger 

perspektiv på framtiden och att detta är något enligt Lozic (2011, s. 150) som lärare måste ha i 

åtanke när det diskuterar historiekunskaper och historieämnets nytta.  

 

Enligt historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler (2014, s. 28) upplever eleven 

historieundervisningen som meningslös om det hela tiden rör sig om tankeexperiment som 

aldrig visar vägen till nutiden och som aldrig kan förklara varför det är som det är i vår värld 

just nu. Lärande sker enligt Hermansson Adler (2014) när läraren skapar intresseväckande 

ingångar som anknyter till elevernas livsvärld, för att detta ska kunna möjliggöras måste 

historieundervisningen på flera sätt nå fram till nutiden där eleverna befinner sig (Hermansson 

Adler 2014, s. 27-28). Det blir således mer begripligt för eleverna när dået som man läser i 

historia sätts i relation till ett nu och ger en ide om framtiden. Det uppstår och etableras en 

koppling mellan historieundervisningens innehåll och elevernas självupplevda erfarenheter. 

Ett arbete med då, nu och framtiden ligger i linje med begreppet historiemedvetande 

(Hermansson Adler 2014, s. 59; Stolare 2014, s. 10).  



 3 

 

Begreppet historiemedvetande har sin starka ställning i den nuvarande svenska skolans 

förordning, läroplanen. I riktlinjerna för ämnet historia i läroplanen ska undervisningen  

syfta till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande (Skolverket 2018, s. 205). Dock visade 

resultatet av en granskning som utfördes av Skolinspektionen 2014 att historieundervisningen 

i ganska låg grad ger eleverna förförståelse för hur det förflutna påverkar förutsättningarna för 

dem själva och för deras omgivning (Skolinspektionen 2015, s. 6).  

 

Skolinspektionen lyfter upp i rapporten att en undervisning som inte skapar samband mellan 

tidsdimensionerna då-nu-framtid riskerar att begränsas till det förflutna där eleverna inte 

uppfattar sig själva som en del av historien eller skapar förståelse att människligt handlande är 

en central aspekt för historisk förändring (Skolinspektionen 2015, s. 6-26). Få studier har 

dock fokuserat på det som sker i klassrummet i historieundervisningen eller den praktiska 

tillämpningen av begreppet historiemedvetande. Forskningsläget kring historieundervisningen 

för yngre elever är dessutom bristfälligt (Odenstad 2014, s. 67; Stolare 2014, s. 3; 

Hermansson Adler 2014, s. 97) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att undersöka i vilken grad historiemedvetande främjas i 

den svenska skolans historieundervisning. Detta med utgångspunkt i läroplanen och 

historiedidaktikers betoning att en undervisning som inte skapar samband mellan de tre 

tidsdimensionerna nu, då och sedan riskerar att göra historieämnet meningslöst för eleverna.  

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:  

 

1) I vilken grad främjas historiemedvetande i historieundervisningen? 

 

2) Vilka förklaringar finns till den påvisade graden av främjande av historiemedvetande?  

 
1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett introducerande kapitel där undersökningen beskrivs och motiveras. I 

detta ingår en inledning samt syfte och frågeställningar som undersökningen vill besvara. Det 

redogörs därefter för en bakgrundsbild av historieämnets framväxt såväl i det 

historiedidaktiska forskningsfältet som historieämne i den svenska skolan med fokus på 

begreppet historiemedvetande, vidare presenteras de teoretiska utgångspunkter som 
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undersökningen tar avstamp i. I det andra kapitlet redogörs för processerna i undersökningens 

metoder och analyser. I det tredje och avslutande kapitlet läggs resultat från observation och 

intervjuerna fram och analyseras. Avslutningsvis förs en diskussion om undersökningen, 

resultatet och hur utifrån resultatet skulle kunna tas vidare.  

 

1.3 Bakgrund  
I detta avsnitt ges en kort bakgrundsbild av historieämnets utveckling i Sverige och det 

svenska historiedidaktiska forskningsfältets framväxt. Det redogörs även för begreppet 

historiemedvetandes starka avtryck i såväl den svenska skolans historieundervisnings som i 

historiedidaktisk forskning.  

 

1.3.1 Historieämnets utveckling  
Historieämnet i Sverige hade under en lång tid en fostrande roll i syfte att stärka och bygga 

upp nationen. Detta genom att visa den svenska nationens framgångar där nationell fostran 

genomsyrade skolans styrdokument för historieämnet under 1800-talet fram till 1930-talet 

(Odenstad 2014, s. 68; Nygren 2009, s. 8-9). Ämnets position försvagades under 1900-talets 

andra hälft parallell med Sveriges ekonomiska uppgång som skedde efter andra världskriget. 

En politisk stabil och demokratisk situation i landet ledde till att historieämnet relevans 

omstriddes. Historia ansågs som något som stod för det förgångna, konservativa och 

nationalistiska och ingenting att erbjuda en modern människa och ett modernt samhälle. 

Ämnet tappade mark fram till 1980-talet när Sverige ställdes inför nya samhällsutmaningar 

vilket gav upphov till ett uttorkat och nästan obefintligt historiedidaktiskt forskningsfält 

(Karlsson 2012, s. 25-27). 

 

1.3.2 Det svenska historiedidaktiska forskningsfältets framväxt.  
Historiedidaktik handlar om förmedling av historia och innebär för lärare att reflektera över 

olika val, exempelvis kring undervisningens innehåll och form. Traditionelldidaktik handla 

om att göra olika val utifrån tre grundläggande frågor, vad är viktig att lära sig? Varför är det 

viktigt? Hur ska ämnesinnehållet presenteras för att eleverna ska lära sig? Det som skiljer 

traditionell didaktik med ämnesdidaktik har med ämnets betydelse för de didaktiska val som 

lärare gör. Ämnesdidaktik handlar om didaktik utifrån ett specifikt ämne som till exempel i 

historia (Odenstad 2014, s.11-12). 
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Forskare inom det historiedidaktiska forskningsfältet beskrivet av historieprofessorn Karlsson 

(2009) intresserar sig främst för vilken historia som förmedlas, hur denna historia förmedlas 

samt av vem och för vem. Forskningsfältets uppsving i Sverige på 1980-talet hade som 

huvudfråga och utgångspunkt ”varför ska elever läsa historia?”. Sverige hade under denna tid 

snabbt ökande flykting- och migrationsströmmar. Det fanns ett behov i samhället att bredda 

historieämnet med fler perspektiv i förhoppning om att ämnet skulle erbjuda lösningar på de 

problem som hörde framtiden och samtiden till (Karlsson 2009, s. 27-29).   

 

Det homogena svenska samhällets utveckling till ett multietnisksamhälle väckte även nya 

frågor som krävde historiska svar. Berättelsen om Sveriges moderna historia framstod inte 

längre som lika oproblematiska som tidigare. Flera grupper människor ansåg sig vara osynliga 

i denna berättelse, däribland kvinnor, etniska minoriteter, handikappade och homosexuella. 

Det ökade ett starkt intresse för vilken betydelse ämnet hade för människors identitet i ett läge 

där ett homogent Sverige inte längre var den givna utgångspunkten för identitetsbildning 

(Karlsson 2009, s. 29-33).    

 

Forskare inom det historiedidaktiska forskningsfältet strävade efter att förbättra de konkreta 

läroprocesserna. Detta med nya insikter om behov av ett analytiskt-kritiskt arbete för att förstå 

och förklara historieundervisningens förutsättningar i olika tider och samhälle. Den 

historiedidaktiska forskningsfrågan ”varför ska elever läsa historia?” fick sin inspiration från 

den tyska historiedidaktiska forskningen där det fanns ett behov att genom ämnet utveckla 

elevers identitet. Detta menade vissa historiedidaktiker skedde när elever lär sig att orientera 

sig i tiden och se historia som livets läromästare (Karlsson 2009, s. 33-37).   

 

1.3.3 Begreppet historiemedvetandes intåg och betydelse idag  
En tysk historiedidaktiker som inspirerade det svenska historiedidaktiska forskningsfältet var 

Jörn Rüsen som såg ”Styrkan i den historiska berättelsen är att den tillskriver historien en 

mening och en riktning som är betydelsefull för identitetsbildningen, och därmed 

historiemedvetandets utveckling, menade Rüsen” (Karlsson 2009, s. 33). Begreppet 

historiemedvetande har sitt ursprung i tysk och dansk historiedidaktik. Inom historiedidaktisk 

forskning används begreppet för att beskriva de mentala processer genom vilken människor 

orienterar sig över tid, från historiska kunskaper och erfarenheter till förväntningar på 

framtiden (Hermansson Adler 2014, s. 59-60; Karlsson 2009, s. 47-48). Historiemedvetande 

är således en mental orientering i tid och rum.  
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Historieprofessorn Karlsson (2012) menar att vi reflekterar över det förflutna i relation till 

nutid och framtid vilket skapar oss en förståelse för oss själva och det samhälle vi lever i. 

Varje människa har ett historiemedvetande även om inte alltid direkt uttalat sådant (Karlsson 

2009, s. 48-49). I Sverige har de tyska och danska historiedidaktiska traditionerna dominerat 

såväl i den historiedidaktiska forskningen som i kursplanerna för skolan (Odenstad 2014, s. 

69-70). Historiemedvetande integrerades som ett centralt och återkommande begrepp i 

läroplanen från 1994 (Hermansson Adler 2014, s. 97). Begreppet har även satt stort avtryck i 

skolans nuvarande läroplan i kursplanerna för historieämnet under syfte där det framhålls att 

undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande (Skolverket 2018). 

I läroplanen formuleras följande: 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och  

perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför 

framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten  

och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid  

(Skolverket 2018). 

 
Historieundervisningen har idag en viktig roll när det handlar om att utveckla ett 

historiemedvetande som kan bidra till att eleverna tar del av och tolkar det förflutna för att 

orientera sig i den värld de lever idag och få en ide om framtiden. Lärare behöver hjälpa 

elever att se samband mellan nutiden, dåtiden och framtiden (Odenstad 2014, s. 75). 

Historiedidaktikerna Hermansson Adler belyser att det idag pågår en omfattande 

historiedidaktisk forskning som försöker förstå hur eleverna i den svenska skolan främjar och 

utvecklar elevernas historiemedvetande (Hermansson Adler 2014, s. 59).  

 

1.4 Teori  

Under denna rubrik kommer de teoretiska begreppen historiemedvetande, Rüsens typologi 

och narrativ kompetens att redogöras för. Dessa begrepp är sammanlänkande vilket kommer 

att synliggöras nedanför. Slutligen kommer undersökningens teoretiska ramverk att 

formuleras.  

 

1.5 Historiemedvetande  

I detta avsnitt redogörs begreppet historiemedvetande utifrån Karl-Ernst Jeismann, Bernad 
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Eric Jensen och Jörn Rüsen som anses vara de tre främsta forskare som varit tongivare för hur 

begreppet uppfattas.  

 
Historiemedvetande är ett begrepp som vandrat in i de svenska läroplanerna från den tyske 

och danska historiedidaktiken i början av 1980-talet. Det är främst tre forskare som varit 

tongivande för hur begreppet kommit att uppfattas av svenska historiedidaktiker: Karl-Ernst 

Jeismann, Bernad Eric Jensen och Jörn Rüsen (Thorp 2013, s. 99; Karlsson 2009, s. 47-53). 

Jensen (1997, s. 51) tar upp den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann (1979) som 

anses ha varit den förste att definiera begreppet historiemedvetande i sin artikel 

”Geschichtsbewusstsein”. Jeismann (1979) presenterar fyra definieringar i sin artikel för att 

lyfta fram relationen som råder mellan tolkning av det förflutna och förståelsen av en samtida 

situation (Thorp 2013, s. 99; Karlsson 2009, s. 48; Jensen 1997, s. 51) Jeismanns (1979) fyra 

definitioner formuleras enligt följande: 

1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla inriktningar och 

former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga att de har en härkomst och en framtid och inte 

utgör något som är stabilt.  

 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden och 

perspektiv på̊ framtiden.  

 

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning.  

 

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på̊ emotionella upplevelser. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga 

samhällen (Jensen 1997, s. 51).  

Den danska historiedidaktikern Bernard Eric Jensen (1997) uppmärksammar att det finns fyra 

delvis olika definitioner av historiemedvetande (Jensen 1997, s. 51; Thorp 2013, s. 99). Den 

första omfattar uppfattningen om att allt har en historia. En person som är medveten om att 

allt omkring henne har en historia ger uttryck för ett historiemedvetande. Den andra 

definitionen ser historiemedvetande som en förmåga att skapa sammanhang mellan de tre 

tidsformerna. Den tredje liknar den första dock fokuserar den enbart på den historiska 

dimensionen i en individs förståelse. Slutligen den fjärde definitionen som skiljer sig från de 

övriga från individnivå till en gemensam förståelse som anses vara viktigt för mänskliga 

samhällen. (Thorp 2013, s. 100; Jensen 1997, s. 51-52). Skillnaderna blir betydande menar 



 8 

Jensen (1997), historiedidaktiken kommer att ta sig olika uttryck beroende på vilken av dessa 

definitioner man väljer som utgångspunkt (Jensen 1997, s. 52).  

Jensens definition av historiemedvetande är en av de som även fått genomslag i den svenska 

forskningen där begreppet används (Thorp 2013, s. 100). Jensen utgår och är starkt inspirerad 

av Jeismann dock fokuserar han på andra aspekter utanför historieämnet eller 

historievetenskapen (Thorp 2013, s. 100). Enligt Jensen (1997) är det med hjälp av begreppet 

historiemedvetande som vi kan förstå hur människor skapar mening och identitet samt hur de 

fungerar som individer och samhällsmedborgare. Jensen (1997) ser fem läro- och 

bildningsprocesser i vilka ett historiemedvetande kan aktiveras och utvecklas, utifrån ett 

vardags- och livsvärldssammanhang (Jensen 1997, s. 73).  

Historiemedvetande är enligt Jensen processer som identitet, mötet med det annorlunda, 

socio-kulturell läroprocess, värde- och principförklaring samt berättelse (Jensen 1997, s. 74). 

Den första och andra processen handlar om att nå kunskap om vem man är både i relation till 

sig själv och andra. De tredje och fjärde processerna handlar om att vi genom historien kan nå 

kunskap om olika sätt att leva och möjliga sätt att förstå vad ett gott liv är och i relation till 

det förstå sig själv som samhällsmedborgare. Den femte processen menar Jensen (1997) är 

svår att skilja från de övriga processerna eftersom det är genom berättelsen människan 

artikulerar de andra processerna. Det är genom att skapa narrativet eller berättelser som 

individen förmår kvalificera sitt historiemedvetande (Jensen 1997, s. 73-80; Thorp 2014, s. 

100).  

Jörn Rüsen (2006) är den sista och tredje historiedidaktikern som är av central betydelse för 

historiemedvetande. Rüsen (2006) ser såväl som Jensen narrationen eller berättandets 

betydelse för historiemedvetande (Karlsson 2009, s. 53; Hermansson Adler 2014, s. 136). Det 

som skapar mening i allmänhet och i synnerhet en historisk sådan är narrationen menar Rüsen 

(2006). Vi skapar en förståelse av oss själva med och omgivna av ett förflutet. Det narrativa vi 

skapar bestämmer vilka sorts människor vi är vilket är grundläggande för ens identitet och 

moral (Rüsen 2006, s. 67). Historiemedvetande ska slutligen uppfattas som en narrativ 

kompetens (Karlsson 2012, s. 33; Rüsen 2006, s. 69) Rüsen (2006) har utarbetat en typologi 

för att kunna kategorisera olika typer av historiemedvetande av lägre och högre kvaliteter. 

Typologierna omfattar olika typer av historiska berättelser som orienterar människors 

praktiska tillvaro (Rüsen 2006, s. 72). Berättelsen måste enligt Rüsen (2006) drivas av tre 
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principer för att nå historiemedvetande: konkretion, kontext och kontinuitet (Karlsson 2009, s. 

53) 

Avslutningsvis ser vi en bred begreppsdefinition av samtliga forskare, Jeismanns fyra 

definitioner av historiemedvetande, Jensens fem läro- och bildningsprocesser i vilka ett 

historiemedvetande kan aktiveras och utvecklas i samt Rüsens teori om att historiska 

berättelser orienterar människors praktiska tillvaro därefter att narrativ kompetens hänger 

samman med historiemedvetande. Robert Thorp (2014) har undersökt i sin artikel ”Vad är ett 

historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt” hur begreppet historiemedvetande 

presenteras, legitimeras och används som en teoretisk utgångpunkt i den svenska forskningen. 

Flera svenska forskare tar avstamp i någon av Jeismanns, Jensens eller Rüsens definitioner.  

Thorp (2014) kom fram till utifrån sin studie att det bland svenska historiedidaktiker råder 

konsensus om begreppet historiemedvetandets definition. Det sätt man väljer att tillämpa 

begreppet påverkar även dess definition menar Thorp (2014). Denna undersökning har som 

syfte att undersöka i vilken grad som historiemedvetande främjas i historieundervisningen. 

Det finns studier som visar att lärare ser själva berättandet som centralt i undervisningen (eg. 

Jarhall 2011; Nygren 2009). Andra läromedel som exempelvis filmer och kartor ses mer som 

komplement (Odenstad 2014, s. 73). Med anledning av detta tar denna undersökning avstamp 

i Jörn Rüsens teoretiska begrepp narrativ kompetens och typologier för att få så breda 

analysverktyg som möjligt.  

1.6 Jörn Rüsens Typologi  
I detta avsnitt presenteras Jörn Rüsens typologier, det traditionella, den exemplariska, den 

kritiska samt den genetiska. Det redogörs för även vilken relation typologierna har till 

begreppet historiemedvetande. 

 

Enligt Rüsen manifesterar sig historiemedvetande i historiska berättelser och verkar 

orienterande i människors praktiska tillvaro. Rüsen har skapat fyra typer nivåer av 

historiemedvetande. Traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska (Karlsson 2009, s. 

218; Rüsen 2006, s. 69).   
 

1. Den traditionella kategorin av historiemedvetandet omfattar berättelser som hjälper oss att ta över 

traditioner. Individer som besitter den här typer av historiemedvetande orienterar sig i livet och 

uppfattar sig själv som medlem i en grupp.  
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2. Den exemplariska kategorin av historiemedvetande uppnås genom berättelser ur vilka allmänna 

moralregler kan härledas. Individer som innehar sådana ser historian som en grund för principer och 

människligt handlade.  

 

3. Den kritiska kategorin av historiemedvetande uppnås genom att möta alternativa berättelser till de 

exemplariska. Individer som har uppnått denna nivå utvecklar kritisk tänkande.  

 

4. Den genetiska kategorin av historiemedvetande uppnås genom berättelser som knyter samman det 

förflutna med nuet och framtiden. Med hjälp av historien kan en individ kunna se och förklara 

förändringar och kontinuitet (Karlsson 2012, s. 218; Rüsen 2006, s. 69–72; Karlegränd 2009, s. 218; 

Lozic, s. 21).  

 

Rüsen nämner fyra sorters berättelser vilka alla hjälper unga till ökad trygghet i den förvirrade 

nutiden. Den mest grundläggande kategorin är det traditionella historiemedvetandet enligt 

Rüsen. Historien är viktigt för att den på ett konkret sätt hjälper oss känna till och ta över 

traditioner och på så sätt sätter individen i ett sammanhang i en kultur och ett värdesystem 

som fanns före vårt individuella liv. De unga ska för de andra möta exemplariska berättelser, 

det vill säga moraliska berättelser. Den tredje kategorin möter de unga motberättelser till de 

exemplariska. Genom att möta alternativa sätt att se på det förflutna utvecklar de unga ett 

kritisk tänkande.  

 

Den högsta och viktigaste genetiska typen av berättelse hjälper oss knyta samman det 

förflutna med nuet och framtiden och ger oss en idé om förändring. Höjdpunkten nås när de 

unga kan artikulera genetiska berättelser och därmed har de skaffat sig narrativ kompetens. 

Ett utvecklat historiemedvetande är när genetiska berättare förenar de tre föregående 

kategorierna (Karlegärd 1997, s. 150; Karlsson 2009, s. 218).  Berättelsen måste enligt Rusen 

dock drivas av de tre principerna konkretion, kontinuitet och kontext för att kunna nå och 

främja någon av dessa kategorier av historiemedvetande (Karlsson 2009, s. 53).  

 

1.6.1 Rüsens tre principer  
Under denna rubrik redogörs för Rüsens tre principerna kontext, kontinuitet och konkretion. 

Rüsen menar att berättelser måste uppfylla de tre principerna för att nå och främja 

historiemedvetande (Karlsson 2009, s. 53). Rüsen formulerar narrativ kompetens enligt 

följande:  
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Narrativ kompetens är förmågan att artikulera de historier som behövs  

för att ge ens liv en meningsfull temporal riktning i tidens förändringar 

(Karlsson 2009, s. 53 se översättning; Rusen 1987, s. 28).  

 

För att nå och utveckla olika typer av historiemedvetande och besitta en narrativ kompetens 

krävs enligt Rüsen (2006) att historia utgörs av berättelser där eleven upplever en historisk 

meningsfull konstruktion. Det är alltså inte en fråga om ren underhållning utan eleverna ska få 

förklaringar och utveckla förståelse utifrån berättelser som förmedlar en historisk sanning 

(Hermansson Adler 2014, s. 136). För att nå och främja historiemedvetande ska berättelsen 

drivas av tre principer: 

 
1. Konkretion syftar till att historien bör ligga nära och beröra människors egna upplevelser och 

erfarenheter av det förflutna. Berättelsen ska således beröra mottagarens personliga erfarenheter och 

uppfattningar. 

 

2. Kontinuitet i berättelsen beaktar de tre tidsformerna och ska behandlas i ett och samma sammanhang. 

 

3. Kontext står slutligen för att den enskildas händelse knyts till ett större historiskt sammanhang. 

Orientering i tid kräver att historia som överskrider gränserna för ens eget utmätta liv (Karlsson 2009, s. 

53; Ammert 2009, s. 305) 
 

1.7 Narrativ historia    

Historiska berättelser i undervisningen betecknas som narrativ historia dock menar 

historiedidaktikern Hermansson Adler (2014) att det inte finns en samlad och entydig 

definition av narrativ historia (Hermansson Adler 2014, s. 136).  
 

En av definitionerna som Hermansson Adler (2014) lyfter fram är att narrativ historia på ett 

övergripande sätt betecknar ett undervisningsmoment som behandlar den historiska och 

muntliga berättelsen i syfte att utvinna historisk kunskap (Hermansson Adler 2014, s. 136–

137). Lärare som nämnt i tidigare avsnitt ser dessutom själva berättande som centralt i 

undervisningen (Odenstad 2014 s. 71). Hermansson Adler (2014) har fritt tolkat Rüsens teori 

och illustrerat en schematisk översikt som visar teorin i en konkret undervisningssituation. 

Huvudaktören blir såldes eleven där läraren är ett berättande föredöme. Målet med 

undervisningen är att utveckla elevens historiemedvetande för att ge en existentiell trygghet 
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som effekt. Undervisningen ska även fokusera på eleven som samhällsmedborgare där 

undervisningen betonar ett kritisk tänkande.  

 

1.8 Teoretiskt ramverk  

Denna undersökning har som syfte att undersöka i vilken grad historiemedvetande främjas i 

historieundervisningen och vilka förklaringar det finns till den påvisade graden. I detta avsnitt 

redogörs för undersökningens teoretiska utgångspunkt och hur de olika analytiska verktygen i 

teorin kommer att användas i denna undersökning. 

 

Rüsens teori i att historia utgörs av berättelser där eleven upplever en historisk meningsfull 

konstruktion har denna undersökning som teoretiska utgångspunkt. Undersökningen kommer 

att begränsa sig till det som läraren berättar i förhållande till historieämnet i syfte till att 

utvinna historisk kunskap. Rüsens tre principer konkretion, kontinuitet och kontext kommer 

att användas i undersökningen som analytiska verktyg. De tre principerna identifierar ifall det 

läraren berättar i förhållande till historieämnet följer de tre principerna som Rüsen menar är 

grundläggande för att nå och främja historiemedvetande. Rüsens tre principer modifieras från 

människa till elev och lärare. Principerna kommer därmed formuleras på följande sätt: 

 
1. Konkretion: historien ligger nära och berör elevernas egna upplevelser och erfarenheter av det förflutna.  

 

2. Kontinuitet: läraren beaktar de tre tidsformerna då nu och sedan i ett och samma sammanhang.  

 

3. Kontext: orientering i tid kräver att läraren kan relatera till ett större historiskt sammanhang som 

överskrider gränserna för elevernas egna liv.  
 

Rüsens typologi appliceras i undersökningen som analytiska verktyg för att kategorisera 

vilken typ av historiemedvetande som identifieras i det empiriska materialet. Typologin 

modifieras på följande sätt för undersökningen:  

 
1. Den traditionella kategorin av historiemedvetande: historieundervisningen ska ta upp historiska 

berättelser som hjälper eleverna ta över traditioner och värderingar samt hjälper dem att orientera sig i 

livet och uppfatta sig själva som en del av samhället. Traditioner och värderingar som stämmer överens 

med de värderingar vi har i vårt samhälle, det vill säga demokratiska värderingar.  
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2. Den exemplariska kategorin av historiemedvetande: historieundervisningen ska ta upp historiska 

exemplariska berättelser som en grund för principer och människligt handlande till eleverna. 

 

3. Den kritiska kategorin av historiemedvetande: historieundervisningen ska ta upp berättelser som tar upp 

alternativa sätt att se på det förflutna och därmed utveckla eleverna ett kritisk tänkande.  

 

4. Den genetiska kategorin av historiemedvetande: historieundervisningen ska ta upp berättelser som 

knyter samman det förflutna med nuet och framtiden och därmed hjälpa eleverna att kunna se och 

förklara förändringar och ge dem en idé om framtiden.  

 

 

1.9 Tidigare forskning 
För att ge en vetenskaplig bakgrund till denna undersökning kommer i detta avsnitt tidigare 

historiedidaktisk forskning att presenteras. Ett par forskningsarbeten med beröringspunkter 

med historiemedvetande och narrativ historia kommer att lyftas fram för att placera 

undersökningen i ett större sammanhang.  

 

Forskningsläget utifrån ett Nordiskt perspektiv kring historieundervisning för yngre elever i 

skolan är inte omfattande (Stolare 2014, s. 3; Sandberg 2018, s. 31; Ludvigsson 2013, s. 11). 

Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler (2014) påpekar att det saknas forskning som 

lyfter upp den praktiska tillämpningen av begreppet historiemedvetande (Adler Hermansson 

2014, s. 97-87) En stol del av den historiedidaktiska skolforskningen har handlat om olika 

former av läromedel, analyser av styrdokument och hur historieämnet har utvecklats genom 

åren, få studier har fokuserat på det som sker i klassrummet (Odenstad 2014, s. 67-68).  

 

Historieprofessorn Martin Stolare är särskilt intresserad för hur man kan undervisa svenska 

mellanstadieelever i historia. I artikeln ”På tal om historieundervisning: Perspektiv på 

undervisning i historia på mellanstadiet” undersökte Stolare (2014) vad det är för 

historieämne som framträdde för yngre barn i årskurs 4-6 och hur relationen mellan delarna i 

en historisk praktik kan förstås. Utgångspunkten för Stolares (2014) intervjuundersökning var 

semistrukturerade intervjuer med fem lärare där informanterna utöver individuella intervjuer 

deltog i en forskningscirkel på temat undervisning i historia. Utgångspunkten för analysen var 

lärarnas tal om undervisning som Stolare (2014) genomförde med hjälp av en förankrad 

historisk didaktisk analysram.  
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I Stolares (2014) undersökning tog lärarna upp att innehållet i kursplanerna för historia var 

svåra att hinna med och att mycket av innehållet kläms ihop. Stolares (2014) undersökning 

visar även att lärarna arbetade kring begreppsförståelse i historieundervisningen. Det 

framkom att de tidigare hade arbetat i undervisningen med en mer vardagsinriktad förståelse 

av begreppen till skillnad från nu där lärarna var mer inriktade på att försöka omsätta 

begreppen i en historisk kontext. Resultatet visar att historieundervisningen i undersökningen 

orienterade kring ett nationellt inriktat historisk narrativ. Lärarna i undersökningen beskrev 

sin undervisning som huvudsak inriktad mot vissa bestämda inslag i den svenska historien, 

detta framträdde som en begränsning i undervisningen framförallt i syfte till att utveckla 

elevernas historiemedvetande. Stolare (2014) lyfter fram undervisningsstrategier som skulle 

kunna utveckla elevers historiemedvetande. Stolare (2014) menar att ett sätt att ge eleverna 

redskap att förstå sin egen roll i historien är att lärare gör en utökad satsning på den lokala 

platsens historia. Undervisning som tar utgångspunkt i elevernas erfarenheter och i lokala 

förhållanden menar Stolare (2014) kan utmana det nationellt baserade narrativet.  

 

Nancy Hartsmar (2001) har i sin avhandling Historiemedvetande: Elevers tidförståelse i en 

skolkontext undersökt vilka uttryck historiemedvetande tar sig i en skolkontext och vilka 

förutsättningar elever har för att utveckla historiemedvetande genom undervisningen. 

Hartsmar (2001) utförde en observations- och intervjustudie. Fyra svenska skolor deltog med 

sju klasser i olika årskurser från årskurs två, fem och 9. Hartsmar (2001) intervjuade även 

några få elever från respektive klass. Samtliga informanter fick även i ett litet test placera 

historiska händelser i kronologisk ordning. Hartsmars (2001) studie visar att  

att det fanns en avsaknad i tidsdimensioner i historieundervisning. Det framkommer att elever 

förknippar historia med vad som hänt förr i tiden. Det saknades en förmåga att diskutera kring 

orsak och verkan av historiska händelser. Undervisningen saknade även en genomtänkt plan 

för vad det är i historiemedvetande man vill utveckla och oftast präglas av en dåtidfixering. 

Lärarna förlitade sig implicit på läromedel och att eleverna genom stoffet ur läromedel skulle 

utveckla tidsmedvetande själva. Hartsmar (2001) ser detta som ett problem då elevernas egen 

historia inte länkas samman med den stora allmänna historien. Eleverna ansåg heller inte att 

historien hade med deras liv eller framtiden att göra vilket får konsekvenser för utvecklingen 

av historiemedvetande (Hartsmar 2001, s. 242)  

 

David Mellberg (2009) skrev i ett kapitel ur boken Historien är nu (2009) om sin artikel ”Det 

är inte min historia” som handlar om historieundervisning i ett multietnisksamhälle. Artikeln 
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baserar sig på material från 10 intervjuer med historielärare utförda av Mellberg (2004) på 

fyra grundskolor i Rosengård. Syftet med studien var att undersöka om 

historieundervisningen förändras i ett mångkulturellklassrum. I artikeln utifrån intervjuerna 

såg Mellberg (2004) flera centrala punkter. Ena av dem var att språket sågs som hinder för 

historieundervisningen. Elevernas språkliga brister ledde till att arbetet var till stor del 

språkinriktat. Det framhölls även att historia ansågs som väldigt abstrakt och svårt för 

eleverna att ta till sig. Mellbergs (2009) slutsats var att historieundervisningen inte ändrades i 

nämnvärd grad i ett multietniskt klassrum.  Mellberg (2009) ser en krock med lärare som har 

en relativt likartad syn på innehållet i historieundervisning. I ett mångkulturellt klassrum har 

elever olika tillgång till historia än den svenska. Det är viktigt att moment väljs ut utifrån 

relevanskriterier där elevernas livssituation och historiemedvetande har betydelse menar 

Mellberg (2009). Det kräver att lärare har genomtänkta alternativ till den trygga kronologiska 

berättelsen. Historieundervisningen kan berikas genom att läraren aktiverar och synliggör i 

elevernas olika erfarenhet och livsvärld vilket även gör det intressant för eleverna enligt 

Mellberg (2009).   

 

Sammanfattningsvis visar samtliga undersökningar att det inte fanns någon explicit plan i 

undervisningen för att utveckla historiemedvetande. Samtliga forskare lyfter upp att en god 

och relevant historieundervisning som utvecklar elevernas historiemedvetande tar tillvara på 

elevernas förkunskaper och livsvärld.  
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2 Metod och Material  
 
Detta kapitel går närmare in på tanken bakom metod- och urval samt hur materialinsamling 

och analys gått till. Avslutningsvis redogörs de forskningsetiska principerna som tagits 

hänsyn till i denna undersökning.  

 

2.1 Metodval  
I detta avsnitt redogörs kortfattat för de kvalitativa metoderna intervju och observation som 

valdes för undersökningen. I redogörelsen motiveras även avsikterna med dessa val.  

 

Syftet med denna undersökning är att synliggöra vilken grad historiemedvetande främjas i 

historieundervisningen och vilka förklaringar som finns till den påvisade graden. Metoder 

som ger djupare kunskap och insikter om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet benämns kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson 2015, s. 8).  

De kvalitativa metoderna observation och intervju valdes följaktligen för att i undersökningen 

kunna samla in material från undervisningsspecifika situationer.  

 

Jag valde metoden observation för att se i vilken grad historiemedvetande främjas i en 

historieundervisning. Metoden intervju valdes för att fånga lärares tankar kring begreppet 

historiemedvetande i relation till historieundervisning. Intervju användes även för att få fram 

förklaringar till den påvisade graden från observationerna. En kombination av två kvalitativa 

metoder användes även i syfte till att få en fullständigare bild och bredare material till 

undersökningen (Ahrne och Svensson 2015, s. 9). Kvalitativa undersökningar går dock inte 

att generaliseras till skillnad från kvantitativa metoder som kan producera bredare mätningar 

(Eliasson 2013, s. 21). Denna undersökning förhåller sig således till den miljö som studerats 

och kan inte säga någonting utanför undersökningens ramar, för undersökningens trovärdighet 

följer avsnitt som tydligt redogör och avslöjar arbetsprocessen (Ahrne och Svensson 2015, s. 

25).  

 

2.2 Urval och avgränsningar  

Under denna rubrik presenteras de kriterier för urvalet samt vilka som valdes ut för att delta i 

undersökningen. I avsnittet framgår informanternas pseudonym som kommer att användas i 

texten, detta för att ta hänsyn till deltagarnas anonymitet.  
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I undersökningen medverkade totalt tre mellanstadieklasser och tre lärare från olika skolor i 

Stockholm. Undersökningen avgränsade sig till mellanstadieskolor, detta främst för att 

forskningen kring historieundervisning för yngre elever är bristfällig (Sandberg 2018, s. 31). 

Urvalet baserade sig på att informanterna var historielärare i mellanstadiet och att 

observationerna ägde rum under en historielektion. För att bredda representativiteten bland 

skolorna skickades förfrågningar till olika kommuner till historielärare i mellanstadiet.  

 

De tre skolorna som slutligen deltog ligger i tre olika storstadsförorter. Ett försök att avgränsa 

undersökningen till en och samma årskurs gjordes även i början av undersökningen, detta för 

att samtliga informanters utgångspunkter skulle vara snarlika för att lättare se likheter och 

skillnader. Det var dock svårt att komma i kontakt med skolor överlag och de få skolorna som 

svarade på förfrågan hade något av de övriga So-ämnena vid tillfället. Detta avgränsade 

möjligheten att välja ut vilka som skulle delta. De olika årskurserna i urvalet var dock 

lämpliga att ha med då begreppet historiemedvetande är aktuellt för samtliga årskurser i 

mellanstadiet (Skolverket 2018). Slutligen deltog två årskurs 4or och en årskurs 5a. Det 

observerades totalt 6 lektioner, två gånger i vardera klasser. Det intervjuades totalt 3 gånger 

med respektive lärare, se i följande tabell: 

 
 

 Skola 1 

Lärare 1 

Skola 2 

Lärare 2 

Skola 3 

Lärare 3 
Årskurs 4 4 5 
Antal elever 

observationstillfälle 1 
15 18 25 

Antal elever 

observationstillfälle 2 
16 18 25 

Undervisningsområde Vikingatiden Vikingatiden Upptäcktsresor  
Lektionstid observation 1 40 min 50 min 42 min 
Lektionstid observation 2 45 min 40 min 45 min 

Tabell 1 visar detaljerad information om observationstillfällena  

 

Tabellen visar lärarnas pseudonym Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 som kommer att användas 

konsekvent i texten för att ta hänsyn och inte avslöja informanternas identitet och därmed 

uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 12-14). Undersökningen avgränsades 
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till sex observationer och tre intervjuer, detta var inom rimlighet för undersökningens tidsram 

på 8 veckor. Flertal till intervjuer hade inneburit flertal till observationer som inte hade varit 

rimligt för undersökningens tidsram, detta med avseende på genomförandet av intervjuerna 

och bearbetningsprocessen som var tidskrävande. Dalén (2011, s. 54) betonar att antalet 

informanter bör vara rimligt i förhållande till undersökningens ramar. 

 

2.3 Materialinsamling  
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningens observationer och intervjuer genomfördes och 

hur materialet samlades in.  

 

Tidigt i undersökningen skickades en förfrågan ut genom e-post om observation- och 

intervjutillfällen till 25 skolor i Stockholm. De få som svarade hade för tillfället andra 

samhällsorienterade ämnen än historia. Av dessa 25 e-postförfrågningar fick jag 1 deltagare.  

Jag letade aktivt under de första veckorna av undersökningen efter deltagare genom 

telefonsamtal till skolor, sociala kanaler och genom förfrågningar till bekanta med barn i 

mellanstadiet. Jag fick tills sist ytterligare två till deltagare till undersökningen. Insamlingen 

av materialet tog ungefär 3 veckor. 

 

2.3.1 Genomförandet av observationerna  
Observationerna utfördes i tre mellanstadieskolor under sex lektioner i historia.  

Innan själva genomförandet utformade jag en observationsmall (se bilaga 1) för att föra 

anteckningar. Det var även för att utgöra ett underlag och på så sätt kunna gå tillbaka till dessa 

ursprungskällor (Eliasson 2018, s. 22). Det finns studier som visar att lärare ser själva 

berättandet som centralt i undervisningen (eg. Jarhall 2011; Nygren 2009). Undersökningen 

avgränsades till allt det lärarna berättande i relation till historieämnet i syfte till att utvinna 

historisk kunskap. Elevernas utsagor kring ämnet och i relation till det läraren berättande togs 

med för att få en större bild för det läraren förde vidare. Observationsmallen har ett antal 

centrala punkter i relation till berättande, dessa punkter beaktades:  
• Tas elevernas egna erfarenheter upp? Eller görs några kopplingar till elevernas förförståelse?  

• De tre tidsformerna då, nu och sedan beaktas i ett och samma sammanhang   

• Läraren genom att berätta relaterar till ett större historiskt sammanhang 
Observationerna inledes med att träffa lärarna cirka 20 minuter innan lektionstillfällena. Jag 

etablerade då en kontakt med samtliga och talade om för lärarna om syftet med 

observationerna och att jag under lektionerna skulle inta en passivroll som observatör 
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(Lalander 2015, s. 98-100). Jag frågade även lärarna om möjlighet fanns för mig att sitta 

längst bak i klassrummet, detta för att jag inte skulle föra väsen eller riskera att fokus läggs på 

mig. Under alla observationer fick jag sitta på en plats som var lämplig för att uppfylla en 

dold observation (Lalander 2015, s. 99-101). Jag började med att presentera mig kort för 

eleverna och berättade att jag inte var där för att störa dem utan att jag var där för lärarens 

skull. Under observationerna så förde jag antecknar utifrån min observationsmall.  

 

2.3.2 Genomförandet av intervjuerna   
Jag förberedde mig inför intervjuerna genom att utarbeta en intervjuguide som omfattade flera 

frågor, detta för att täcka in större områden under intervjun med syftet att samla in så mycket 

material som möjligt (se i bilaga 2). Intervjuerna förhöll sig dock inte enbart på frågorna i 

detalj utan det som framkom av intresse för undersökning under samtalen bad jag lärarna 

utveckla. Denna typ av struktur på intervju som inte i detalj har ett genomarbetat frågeschema 

som slaviskt följs benämns semistrukturerad (Dalén 2011, s. 26-27). Intervjuerna ägde rum 

efter observationstillfällena där vissa frågor formulerades utöver intervjuguiden i relation till 

situationer som skett under observationerna som jag ville ta reda på mer om. Jag började inför 

varje intervju att informera läraren om följande punkter:  

 
• Uppgiftens syfte  

• Konfidentialitetskravet (Intervjupersonens anonymitet och personuppgifter förvaras på säkert sätt) 

• Inspelning, samtycker informanten?  

• Informanten får avsluta intervjun när denne önskar  

• En kopia av intervjun ges om så önskas. Samtycke vid citatanvändning i texten.  

 

Jag började därefter med att ställa frågor. Under intervjun lät jag informanten tala mestadels 

av tiden. Jag förhöll mig enbart till frågor som var relevanta för undersökningen och lät 

informanterna besvara utan onödiga avbrott från min sida. Detta för att inte påverka intervjun 

och samla in så mycket material som möjligt för undersökningen. Dalén (2011, s. 26) menar 

att den intervjuade ska få komma till tals utan att bli påverkad av intervjuaren. Informantens 

tal är det som har större betydelse för resultatets tillförlitlighet. Jag samtalade även med 

lärarna innan observationerna för att etablera en kontakt. Under samtalen framkom lärarnas 

arbetslivserfarenheter, ålder och utbildningsbakgrund som därefter kortfattat togs upp under 

intervjuerna i syfte att dokumentera. Intervjuerna kunde således fokusera på de centrala 

utgångspunkterna för undersökningen. Samtliga intervjuer dokumenterades genom inspelning 

som därefter transkriberades cirka tre dagar efter att intervjuerna genomfördes.  
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2.4 Bearbetning av material och analysmetod  

I detta avsnitt presenteras för processen att omvandla materialet av observationerna och 

intervjuerna till analys- och hanterbara enheter. Det redogörs även för undersökningens 

teoretiska utgångspunkter och hur de har tillämpats på undersökningens material.   

 

Efter det att observationerna och intervjuerna genomförts började organisering och 

bearbetning av det insamlade materialet. För att sortera materialet från observationerna och 

skapa ordning på ett välgrundat sätt utgick jag från undersökningens teoretiska ramverk och 

undersökningens första frågeställning:  

 

1. I vilken grad främjas historiemedvetande i historieundervisningen? 

 

Rüsens tre principer som ska uppfyllas i historiska berättelser för att främja, utveckla och nå 

historiemedvetande: kontext, kontinuitet och konkretion användes för att sortera det empiriska 

materialet från observationerna för att få fram i vilken grad historiemedvetande främjas i 

undervisningen. De situationer där läraren berättade och berörde elevernas egna upplevelser 

och erfarenheter av det förflutna, motsvarar principen konkretion. De situationer där eleverna 

berättade om sina egna upplevelser och erfarenheter av det förflutna i relation till det läraren 

berättade motsvarar även det principen konkretion. De situationer där läraren beaktade de tre 

tidsformerna då nu och sedan i ett och samma sammanhang motsvarar principen kontinuitet. 

De situationerna där läraren relaterade till ett större historiskt sammanhang som överskrider 

elevernas egna liv motsvarar principen kontext (se bilaga 3).  

Materialet reducerades i sorteringsprocessen och i undersökningens kapitel Resultat och 

analys tas de mönster upp som identifierades under bearbetningen av det empiriska materialet.  

 

Innan intervjuerna analyserades läste jag igenom transkriberingarna ett antal gånger för att 

lära känna materialet, hitta mönster och få en helhetsbild. Detta var en del av min 

kodningsprocess (Dalen 2011, s. 71-75). Efter att jag fått en helhetsbild av intervjuerna 

började jag identifiera begrepp eller utsagor som lärarna tagit upp. I denna del av processen 

påbörjades en typologiskanalys utifrån Rüsens fyra typer av historiemedvetande som har 

modifierats till undersökningens ramar enligt följande:  
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5. Den traditionella kategorin av historiemedvetande: historieundervisningen ska ta upp historiska 

berättelser som hjälper eleverna ta över traditioner och värderingar samt hjälper dem att orientera sig i 

livet och uppfatta sig själva som en del av samhället. Traditioner och värderingar som stämmer överens 

med de värderingar vi har i vårt samhälle, det vill säga demokratiska värderingar.  

 

6. Den exemplariska kategorin av historiemedvetande: Historieundervisningen ska ta upp historiska 

exemplariska berättelser som en grund för principer och människligt handlande till eleverna. 

 

7. Den kritiska kategorin av historiemedvetande: Historieundervisningen ska ta upp berättelser som tar 

upp alternativa sätt att se på det förflutna och därmed utveckla eleverna ett kritisk tänkande.  

 

8. Den genetiska kategorin av historiemedvetande: Historieundervisningen ska ta upp berättelser som 

knyter samman det förflutna med nuet och framtiden och därmed hjälpa eleverna att kunna se och 

förklara förändringar och ge dem en idé om framtiden.  

 

Lärarnas tankar kring historieundervisningens betydelse för elever och vad som ska tas upp 

sorterades ut ur materialet. Materialet reducerades ytterligare när det som sorterades ut kunde 

kopplas till någon av de fyra typerna historiemedvetande. Materialet från observationerna som 

uppfyller principerna har även analyserats vidare i en typologisk analys. I kapitel Resultat och 

analys i undersökningen presenteras utifrån undersökningens analysverktyg en tematisk 

uppdelning där de mönster som identifierats under respektive verktyg presenteras med utvalda 

citat från intervjuerna.  

 

2.5 Forskningsetiska principer  

I detta avsnitt redogörs för de fyra grundläggande etiska principerna som all humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning måste följa: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna har till syfte att 

ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare så att vid konflikt en 

god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 

u.p., s. 5-6). 

 

I Informationskravet ska forskaren informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet 

u.p., s. 7). Den information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. Undersökningens 

syfte ska anges och en beskrivning om hur undersökningen i stora drag genomförs. I denna 

undersökning har alla lärare informerats om vad uppsatsen handlar om i stora drag och inte i 
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detalj, detta för att inte påverka undersökningens resultat, information som samtliga deltagare 

fick ta del av. Jag informerade deltagarna i undersökningen att de inte behöver svara på frågor 

som de inte vill under intervjun, att det när som helst kan avbrytas och att de kan kontakta 

mig i efterhand för att ta bort något från intervjuerna om så önskas. Lärarna informerades 

även om att observationerna och intervjuer ligger i grund för undersökningen. Inför varje 

intervju genomgicks dessa krav igenom med informanten.  

 

Nyttjandekravet innebär att deltagarna samtycker om att få vara med i undersökningen. 

Samtliga lärare gav samtycke att delta i undersökningen, detta bekräftades även skriftligt via 

e-post. Inför intervjuerna gav lärarna samtycke till att intervjuerna spelades in. 

Konfidentialitetskravet förutsätter att undersökningens deltagares identitet inte avslöjas. De 

medverkande lärarna har samtliga fått alias i denna text samt i transkriberingarna och därmed 

anonymiserats. Deltagarnas personuppgifter förvaras väl så att obehöriga inte kommer åt dem. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att alla uppgifter insamlade om enskilda personer 

används enbart för forskningsändamål.  
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3 Resultat och Analys  
 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat med en tillhörande analys. Resultatet av 

undersökningens material presenteras i en tematisk ordning utifrån analysverktygen: 

konkretion, kontinuitet och kontext samt den traditionella, den exemplarisk, den kritisk och 

den genetiska typen av historiemedvetande. Lärarna presenteras i texten som Lärare 1, Lärare 

2 och Lärare 3. Avslutningsvis följer en diskussion av resultatet, didaktiska implikationer 

samt vidare forskning. Nedan presenteras en övergripande bild av samtliga observationer: 

 

Observation 1 med Lärare 1 var under en historielektion som behandlade vikingatiden. I 

lektionen fick eleverna skriva ner två spalter med vad de redan kan om vikingatiden och vad 

de skulle vilja veta. Eleverna fick sedan tala och jämföra spalterna med sin bordskamrat. 

Lektionen avslutades med en gemensam genomgång i det som eleverna kommit fram till där 

läraren genom muntligt berättade tog upp olika historiska berättelser. I Observation 2 med 

Lärare 1 fick eleverna under lektionen i uppgift att skriva sina egna tidslinjer.  

 

Observation 3 med Lärare 2 var under en historielektion där läraren hade en muntlig 

genomgång om kristnandet av Sverige. I observation 4 behandlade Lärare 2 en kortare text 

om kristnandet av Sverige där eleverna skulle besvara tillhörande frågor till texten. Lektionen 

avslutades med att eleverna och läraren gemensamt gick igenom svaren till frågorna där 

lektionen fokuserade på begreppsförståelse.  

 

Observation 5 med Lärare 3 var under en lektion som behandlade 1400-talets upptäcktsresor 

där eleverna fick i gruppuppgift att ge exempel på konsekvenser av upptäcktsresorna. 

Observation 6 med Lärare 3 var under en lektion där eleverna fick genom gruppredovisning 

redogöra för exempel på konsekvenser av upptäcktsresor. Läraren antecknade och berättade 

vidare utifrån elevernas exempel.  

  

3.1 Resultat och analys av konkretion, kontinuitet och kontext. 
I detta avsnitt presenteras samtliga observationer och delar ur intervjuerna som motsvarar de 

tre principerna konkretion, kontinuitet och kontext. För premisser kring analysverktygens 

ramar se avsnitt 1.8. Resultatet av materialet motsvarar inte allt som skedde under 

observationerna och intervjuerna. Det som presenteras är det som enbart kan kopplas till 
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analysverktygen. Nedan följer en tabell som kort sammanfattar resultatet av samtliga 

observationer.  

 
Sammanfattningsvis var det 17 situationer i samtliga observationer som kan kopplas till de tre 

principerna (se bilaga 3). Av det totala uppfyller 16 principen konkretion där 2 av situationer 

även uppfyller principen kontinuitet. Dessa två situationer är de enda som uppfyller samtliga 

principer. Av de 16 situationerna uppfyller 9 principen kontext. Resultatet visade att principen 

kontinuitet uppfylls minst se nedan i tabell: 

 

 

Situationer totalt Konkretion totalt Kontinuitet totalt Kontext totalt  

17 16 2 9 

I tabell 2 visas samtliga situationer från observationerna som kunde kopplas till de tre principerna.  

 

 

Under samtliga observationer finns det 2 situationer som uppfyller alla tre principer.  

Situationerna presenteras i sin helhet under tabell 3 på andra sidan.  
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Konkretion: 
Historien bör ligga nära och beröra elevernas egna 

upplevelser och erfarenheter av det förflutna.  
 

Kontinuitet: 
Läraren beaktar de tre tidsformerna 

då nu och sedan i ett och samma 

sammanhang. 

Kontext: 
Orientering i tid kräver att läraren kan 

relatera till ett större historiskt 

sammanhang som överskrider 

gränserna för elevernas egna liv. 

Elev 1 tog upp att vikingarna hade varit i 

Syrien och plundrat i relation till att 

Läraren berättade om olika föremål som vi 

har idag från vikingatiden i Sverige 

Vi kanske kommer få lämna 

tillbaka några föremål i 

framtiden berättade Lärare 

1.  

Lärare 1 berättade om Muséum 

i Sverige som har föremål från 

Syrien 

 

Lärare 2 tog upp den ”teknologiska 

utvecklingen” som berörde majoriteten av 

elevernas erfarenheter. 

 

Lärare 2 tog upp begreppet 

utvecklingslinje och 

kopplade det den 

teknologiska utvecklingen. 

 

I relation till den teknologiska 

utvecklingen förtydligade 

lärare 2 med hjälp av ett större 

historiskt sammanhang. 

 

I Tabell 3 visas situationerna uppdelade i analysverktygen konkretion, kontinuitet och kontext.  

 

Elev 1 under observation 1 berättade i helklass för läraren om att vikingarna en gång i tiden 

hade varit och plundrat i landet Syrien detta framkom efter att läraren muntligt berättat om 

vikingaresor. Lärare 1 bekräftade elevens utsaga och berättade om att vissa föremål som vi 

har på muséum i Sverige kommer från andra länder. Lärare 1 berättade vidare om att vi idag 

inte vet hur dessa föremål kommit till Sverige och att det med stor sannolikhet är 

plundringsföremål. Lärare 1 fortsatte med att berätta om att vi i framtiden eventuellt kommer 

att få lämna tillbaka vissa föremål till de länder som plundrades.  

 

Lärare 2 under observation 3 berättade för eleverna om den ”teknologiska utvecklingen” för 

att ge exempel och relatera till begreppet utvecklingslinje. Ett begrepp som förekommit 

tidigare i lektionen när läraren berättat för eleverna om kristnandet av Sverige. Flertal elever 

kunde relatera till den ”teknologiska utvecklingen” då några av de berättade om olika 

uppgraderingar av mobiltelefoner som skett under de senaste åren. Lärare 2 berättade att den 

”teknologiska utvecklingen” inte är densamma idag som den var förr och att vi kanske 

kommer att ha en helt annan teknik i framtiden. 

 

Resultatet av samtliga observationer visar att principen konkretion uppfylls mest följt av 

principen kontext. Nedan presenteras en situation där de två principerna uppfylls: 
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I observation 6 berättade Lärare 3 under en lektion om upptäcktsresorna på 1400-talet. 

Läraren berättade att en konsekvens av dessa resor var att många tvingades konvertera till 

kristendomen som på så sätt spreds i stora delar av världen. Lärare 3 relaterade och berättade 

om den argentinska fotbollsspelaren Lionel Messi som idag menade Lärare 3 tackar den 

kristna guden vid olika fotbollstillställningar. 

 

Samtliga lärare berättade under intervjuerna om deras syn på olika situationer som skett under 

observationerna där jag bad informanterna utveckla vidare. Det framkom bland annat att 

samtliga lärare har olika syn på hur de ser på möjligheten att använda elevernas erfarenheter 

som resurs i historieundervisningen. Lärare 1 berättade om sina tankar ur följande citat:  
 

Det är därför jag tycker brainstorm eller den här stunden kan vara lite jobbig då för  

jag har otroligt kontrollbehov och det tror jag vi alla lärare har så egentligen vill jag  

ju bara börja ”nej jag bestämmer själv” men jag märker att jag har dom mer med på 

tåget om jag gör såhär. Men jag måste ju svälja svälja för att inte ta över ”såhär är det  

minsann” och nu har du fel. Så det är jättejobbigt för mig att lära mig att hålla igen  

och låta de ta plats (Lärare 1, 2019). 

 

I intervjun med Lärare 2 framkom lärarens tankar kring en av lektionerna som observerades 

där läraren hade en muntlig genomgång för eleverna. Läraren berättade om omständigheterna 

kring kristnandet av Sverige. I den muntliga genomgången nämnde läraren att Uppsala var 

den sista staden i Sverige som kristnades.  Lärare 2 frågade då eleverna om de kände till 

staden Uppsala och nämnde för att förtydliga distansen mellan Stockholm och Uppsala. 

Många av eleverna bekräftade muntligt att de kände till staden. En elev räckte upp handen och 

berättade om sin familjära koppling till staden. Lärare 2 utvecklade följande i intervjun 

angående en fråga om lärarens syn på situationen:  

 
Ja, men det är bara då kan de relatera eller såhär okej  

du hörde att jag sa Uppsala, ja han, och de vill ju dela med sig, 

såhär ja okej, Uppsala då känner jag någon där, okej du får kolla hur  

mycket de är inne i asatron fortfarande där (Lärare 2, 2019) 

 

Denna situation motsvarar enbart principen konkretion då läraren inte lyfte elevens utsaga 

vidare till någon av de andra principerna. Lärare 3 berättade under intervjun att ta in saker 

som eleverna kan relatera till är en bra början, med exempelvis följande citat ur intervjun:  
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Absolut börja i deras föreställningsvärld och ta grejer som ja men  

som Leo Messi jag tänker att alla i klassen kan relatera till honom även  

om man inte är fotbollsintresserad liksom (Lärare 3). 

 

3.1.1 Analys av kontext, kontinuitet och konkretion  
Enligt Rüsen (2006) ska historia utgöras av berättelser som uppfyller de tre principerna för att 

eleverna ska uppleva en historisk meningsfull konstruktion. Historiska berättelser som drivs 

av de tre principerna når och främjar individers historiemedvetande. Resultatet visar att det 

enbart var 2 situationer av 17 som uppfyller samtliga principer. Det framkom även i 

intervjuerna att lärarna ansåg att ta in elevernas erfarenheter i historieundervisningen var ett 

bra sätt för eleverna att relatera dock nämndes inget om att ta tillvara på detta eller hur det 

används vidare i undervisningen. Det är även tydligt i resultatet av observationerna att de 

situationer som berörde elevernas egen livsvärld och erfarenheter inte fördes vidare utan 

stannade vid principen konkretion. Utifrån undersökningens observationer saknar 

historieundervisningen en historisk meningsfull konstruktion där berättandets betydelse för 

historiemedvetande som ska skapar mening för eleverna då berättelserna i låg grad uppfyller 

de tre principerna.  

 

3.2 Resultat och analys av Rüsens fyra typer av historiemedvetande  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen utifrån Rüsens fyra typer av 

historiemedvetande. Den traditionella, den exemplariska, den kritiska och den genetiska typen 

av historiemedvetande presenteras var för sig följt av en gemensam typologisk analys.  

 

3.2.1 Den traditionella typen av historiemedvetande  
Under denna rubrik presenteras resultatet av materialet som motsvarar analysverktyget den 

traditionella typen av historiemedvetande där historiska berättelser hjälper eleverna ta över 

traditioner och värderingar, det vill säga demokratiska värderingar.  

 

Två av de tre lärarna tog upp i delar av intervjuerna att historieundervisningen ska skapa 

förståelse för värderingar och fostra eleverna till demokratiska medborgare. I ett exempel från 

intervjun med Lärare 1 framkom:  
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Men som jag sa förut vi får ju faktiskt göra dom demokratiska. Där kör jag hårt, att vad jag 

får säga att NI SKA acceptera andra människor och olika sexuella läggningar. Det är inte  

bara en önskan utan ett måste (Lärare 1, 2019). 

 

I följande exempel ur intervjun med Lärare 3 framkommer lärarens syn på att lyfta fram 

värderingar i historieundervisningen:  

 

De får en förståelse för de människor som levde på 1400-talet å så för man kan ju ofta tycka att  

”hur kunde de bara döda massa människor” liksom och hur kunde de tänka så? Att de får förståelse  

för att människor hade på sig andra glasögon då liksom på 1400-talet. Så dels att förstå nutiden  

men också att ha förståelse för människorna på dåtiden. Att de gjorde sina beslut och sina val  

utifrån de värderingar som fanns då (Lärare 3, 2019). 

 

3.2.2 Den exemplariska typen av historiemedvetande 
Under denna rubrik presenteras resultatet av materialet som motsvarar analysverktyget den 

exemplariska typen av historiemedvetande där historiska berättelser ska förmedla en grund 

för principer och människligt handlande till eleverna.  

 
Lärare 1 var den enda av de tre lärarna som nämnde den exemplariska typen av 

historiemedvetande under intervjun. Lärare 1 anser att historieundervisningen ska ta upp 

jämställdhet och exempel ur historien som kan kopplas till då och hur vi har det nu. I 

intervjun med Lärare 1 framkom begreppet jämställdhet ett antal gånger, nedan följer två citat 

ur intervjun som styrker detta:  
 

 

Det är viktigt att förstå maktpositioner, jag är mycket för jämställdhet och  

vem hade makten och hur har vi hamnat i det vi gjort idag (Lärare 1, 2019) 

 

 

Ja, och hur besvarar vi till exempel som en tjej sa i andra klassen var inne på  

med jämställdheten (Lärare 1, 2019)  

 

3.2.3 Den kritiska typen av historiemedvetande 
Nedan presenteras resultatet av materialet som motsvarar analysverktyget den kritiska typen 

av historiemedvetande där historiska berättelser tar upp alternativa sätt att se det förflutna och 

därmed utveckla eleverna ett kritiskt tänkande.  
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Lärare 1 och Lärare 3 tog samtliga upp citat i delar av intervjuerna som kan kopplas till den 

kritiska typen av historiemedvetande där båda lärarna anser att historieundervisningen ska ta 

upp alternativa sätt att se på det förflutna och ge eleverna en möjlighet att utveckla ett kritiskt 

tänkande, ett exempel från intervjun med Lärare 1 där den kritiska typen av 

historiemedvetande framkom: 

 
Uppmärksamma man det att vi kan inte bara köpa historian rakt av, att vara kritiska  

och ifrågasättande, det har jag gjort mer på senare åren än jag gjorde när jag var ny lärare,  

mycket mer. Och att förstå brev det är RIKTIG historia och muséumföremål med varifrån  

kommer de? Att våga ifrågasätta. Och att inte måla upp våra hjältar som om dom vore  

hjältar. För vi har en historia som vi skämmas för hela samekulturen som jag har lyft upp  

på ett helt annat sätt än när jag var ny med exempelvis sameblod (filmen) brukar vi se att  

prata om det att skämmas vad har Sverige gjort. Vi är inte ett dugg bättre än andra länder  

(Lärare 1, 2019). 

 

Lärare 1 hade även under observationerna genom berättande som uppfyller alla tre principer 

tagit upp för eleverna om olika föremål som vi idag har på muséum från vikingatiden. Dessa 

föremål berättade läraren kan vara plundringsföremål som vi i Sverige eventuellt kommer att 

få lämna tillbaka till de länder som föremålen kommer ifrån.  

 

Lärare 3 uttryckte med följande citat under intervjun den kritiska typen av 

historiemedvetande: 
 

Ibland kan man plocka in det här med kontrafaktisk. De kan tänka i såna banor mer än man  

tror faktiskt. Vad hade hänt om Hitler hade blivit skjuten i första världskriget? Hur hade  

mellankrigstiden och andra världskriget, hade det blivit av? (Lärare 3, 2019).  

  

3.2.4 Den genetiska typen av historiemedvetande 
Under denna rubrik presenteras resultatet av materialet som motsvarar analysverktyget den 

genetiska typen av historiemedvetande där historiska berättelser knyter samman det förflutna 

med nuet och framtiden och därmed hjälper eleverna att kunna se och förklara förändringar 

och ge dem en idé om framtiden. 

 

Samtliga lärare tog upp delar av den genetiska typen av historiemedvetande. Lärarna ansåg att 

kunskap om att dåtiden knyts samman med nutiden är någonting som eleverna ska få med sig 
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från historieundervisningen, framförallt så nämndes frasen orsak och verkan ett antal gånger 

under intervjuerna.  

 

Lärare 1 uttryckte sig med följande citat under intervjun:  

 
Jag vill att de ska förstå att en händelse bygger på en annan alltså att inte fokusera på årtal,  

människor eller namn. Men däremot händelser, att det ena bygger på det andra  

 (Lärare 1, 2019). 

 

Lärare 2 beskrev delar av den genetiska typen av historiemedvetande i följande citat: 

 
Det jag tycker är viktigast i historieämnet är det här att dom ska veta att saker… att mycket saker  

skedde samtidigt, att det inte bara är, de får liksom såhär okej på den här tiden var alla såhär och  

på, under den här tiden så var alla, alla trodde på det här sättet, alla levde på det här sättet. Men  

att de ska veta att det såg ut ungefär att nu som då (Lärare 2, 2019). 

 

Under observationerna med Lärare 2 berättade läraren för eleverna om den ”teknologiska 

utvecklingen” för att närmare förklara begreppet utvecklingslinje. Läraren kopplade samma 

dåtid med nutid och gav ett större historiskt sammanhang i sitt berättande. Lärare 2 berörde 

även majoriteten av elevernas erfarenhet genom att relatera till den ”teknologiska 

utvecklingslinjen” där många av eleverna gav exempel på egna erfarenheter. Lärare 2 gav 

samtidigt en idé om framtiden genom att öppna upp tanken för eleverna genom att berätta om 

att vi kanske kommer ha en helt annan teknik i framtiden. Läraren uppfyller i denna situation 

de tre principerna konkretion, kontinuitet och kontext som berättelsen ska drivas av för att nå 

och främja historiemedvetande. Lärare 3 uttryckte delar av den genetiska typen av 

historiemedvetande ur följande citat: 

 
     Jaaa nä men att ha kunskap om då tiden och förstå nutiden hur allting hänger 

     ihop, orsak och verkan att det och det är enskilda människors beslut i historian som 

     ligger till grund för många av världens företeelser, det handlar om kan handla om  

     en person specifika beslut för 300 år sedan (Lärare 3, 2019) 

 
3.2.6 Typologisk analys  
Sammanfattningsvis visar resultatet utifrån det empiriska materialet från observationerna och 

intervjuerna att Lärare 1 anser att historieundervisningen ska ta upp historiska berättelser som 

gör eleverna till demokratiska medborgare, ge en grund till eleverna för att förstå 
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maktpositioner och arbeta för jämställdhet samt utveckla ett kritiskt tänkande genom att våga 

ifrågasätta historien. Lärare 1 tar således upp den traditionella, den exemplariska och den 

kritiska typen av historiemedvetande. Den kritiska typen av historiemedvetande förekom även 

i en av situationerna under en av observationerna med Lärare 1.    

 

Lärare 2 gav under intervjun inga utsagor som kunde kopplas till typologin. Den genetiska 

typen av historiemedvetande förekom under en av situationerna i observationerna med Lärare 

2. Det var dock enbart under en situation med Läraren där samtliga principerna uppfylls och 

situationen utgör inte tillräckligt med material för att kunna säga någonting om lärarens 

koppling till den genetiska typen av historiemedvetande. Lärare 2 har även inga övriga 

kopplingar i intervjun till någon av de fyra typerna av historiemedvetande och i de resterande 

situationerna från observationerna finns det inga som uppfyller samtliga principer.   

 

Resultatet av intervjun med Lärare 3 visar att läraren anser att historieundervisningen ska ta 

upp berättelser som förmedlar värderingar, ge eleverna en kontrafaktisk undervisning som 

utvecklar eleverna ett kritiskt tänkande. Lärare 3 tar således upp den traditionella och den 

kritiska typen av historiemedvetande.  

 

Samtliga lärare tar upp delar av den genetiska typen av historiemedvetande då lärarna ansåg 

att eleverna genom historieundervisningen ska förstå att en händelse bygger på en annan och 

att dåtiden hänger ihop med nutiden. Dock saknar samtliga lärare typer av berättelser som 

hjälper oss knyta samman det förflutna med nuet och framtiden och ge oss en ide om 

förändring. Samtliga lärare saknar kopplingar till att eleverna genom historieundervisning får 

ett perspektiv eller en ide om framtiden.  

3.3 Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt diskuteras och sammanställs undersökningens resultat av analys i syfte för att 

besvara studiens frågeställningar, därefter följer en diskussion av resultatet i relation till 

tidigare forskning. Avslutningsvis framförs vad undersökningen har tillfört och hur den skulle 

kunna följas upp genom framtida forskning.  

 

3.4 Slutsats   
Inledningsvis understryks att resultatet inte visar en generell slutsats om vilka grader 

historiemedvetande främjas i historieundervisningen i Sverige. Undersökningen förhåller sig 
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såldes till den miljö som undersökts och kan inte säga någonting utanför undersökningens 

ramar. Syftet med denna undersökning är att undersöka i vilken grad historiemedvetande 

främjas där resultatet av materialet från observationerna syftar till att besvara 

undersökningens första frågeställning som formulerades enligt följande:  

 

            I vilken grad främjas historiemedvetande i historieundervisningen? 

  

En historisk meningsfull konstruktion utgörs enligt Rüsen (2006) av berättelser som uppfyller 

de tre principerna konkretion, kontinuitet och kontext. De tre principerna är även 

grundläggande för att nå och främja historiemedvetande. Resultatet av analysen visar att det 

lärarna berättade i förhållande till historieämnet knappt uppfyller samtliga principer.  

Det innebär att eleverna enligt Rüsen (2006) inte upplever en historisk meningsfull 

konstruktion och att historieundervisningen inte når och främjar elevernas 

historiemedvetande. Slutsatsen och resultatet av undersökningen utifrån Rüsens (2006) 

teoretiska utgångspunkt visar att historieundervisningen i låg grad främjar 

historiemedvetande.  

 

Resultatet av materialet från observationerna och intervjuerna användes i syfte att få fram 

förklaringar till den påvisade graden som visades i historieundervisningen. Undersökningens 

andra frågeställning som formulerades enligt följande:  

 

Vilka förklaringar finns till den påvisade graden av främjande av historiemedvetande?  

 

Utöver resultatet av analysen som visar att historieundervisningen i låg grad främjar elevers 

historiemedvetande framkommer även lärarnas syn på vad eleverna genom 

historieundervisning ska utveckla och vad som ska tas upp i undervisningen. Det 

framkommer i resultatet av den typologiska analysen att lärarna har olika typer nivåer av 

historiemedvetande och har olika syn på vad historieundervisningen ska ta upp. Lärarna 

saknar bland annat en gemensam koppling till att eleverna genom historieundervisningen ska 

få en ide om framtiden. Den genetiska typen av historiemedvetande är den högsta av de fyra 

typerna enligt Rüsen (2006) då det är genom berättelser som knyter samman det förflutna med 

nuet och framtiden som en individ att kunna se och förklara förändringar och kontinuitet.  
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Ett utvecklat historiemedvetande är när genetiska berättare förenar de tre föregående typerna 

av historiemedvetande enligt Rüsens (2006) som menar att höjdpunkten nås när de unga kan 

artikulera genetiska berättelser. Individer som besitter den genetiska typen av 

historiemedvetande har enligt Rüsens (2006) ett utvecklat historiemedvetande. Lärarna saknar 

dock den genetiska typen av historiemedvetande som kan vara en förklaring till att 

historieundervisningen i låg grad främjar historiemedvetande. Utöver det visar lärarna en smal 

förståelse utifrån Rüsens (2006) typologiska analys att historiemedvetande manifesterar sig i 

historiska berättelser och verkar orienterande i människors praktiska vardag.  

 

3.5 Diskussion och slutsats 
Forskningsläget som tidigare nämnt i avsnitt 1.9 ur ett nordiskt perspektiv kring 

historieundervisningen för yngre elever är inte omfattande, få studier har fokuserat på det som 

sker i klassrummet (Stolare 2014, s. 3; Odenstad 2014, s. 67–68). Det saknas även forskning 

som lyfter upp den praktiska tillämpningen av begreppet historiemedvetande (Adler 

Hermansson 2014, s. 97–87), detta kan ses som problematiskt då det övergripande syftet med 

historieundervisningen enligt skolans förordning läroplanen är att utveckla elevernas 

historiemedvetande (Skolverket 2018). 

 

Resultat visar bland annat att det inte finns en koppling i historieundervisningen till att 

historien har med framtiden att göra vilket Hartsmar (2001) lyfter upp i sin studie som en 

konsekvens för utvecklingen av elevernas historiemedvetande. Eleverna i Hartsmar (2001) 

studie förknippade historia med vad som hänt förr i tiden. Det kan tolkas som att en 

historieundervisning som inte knyter samman det förflutna med nuet och framtiden riskerar 

att framställa historieämnet som något som står för det förgångna.  

 

Stolares (2014) och Mellbergs (2004) undersökningar visar att historieundervisningen 

begränsas av kronologisk bestämda inslag av den svenska historien i syfte till att utveckla 

elevernas historiemedvetande. Det fanns inget i denna undersökningens som indikerar på 

snarlika resultat. Samtliga forskare lyfter upp att elevernas egen historia, livsvärld och 

erfarenheter bör tas tillvaro på i historieundervisningen för att göra den intressant och relevant 

för eleverna. Elevernas ”lilla” historia måste länkas samman med den stora allmänna historien 

för att en utveckling av historiemedvetande ska ske menar Hartsmar (2001). Det som 

framkommer i denna undersökning är att elevernas egna erfarenheter och livsvärld som 

berördes i historieundervisningen inte togs tillvara på. Det fördes aldrig vidare resonemang 
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kring de situationer som uppfyllde principen konkretion och därav uppfyllds mycket få 

situationer samtliga principer.  

 

Rüsens (2006) utarbetade typologi och de tre principerna har varit värdefulla som 

analysverktyg för att identifiera det komplexa begreppet historiemedvetande i det empiriska 

materialet. Det bör dock nämnas att det finns en bred begreppsdefinition av 

historiemedvetande (Thorp 2014) och att denna undersökning enbart förhåller sig till Rüsens 

(2006). Metoderna i undersökningen fungerade väl och genom att komplettera observationer 

med intervju fick undersökningen ett bredare material. Sex observationer hade inte varit 

tillräckligt i denna lilla studie för att säga någonting om historieundervisningen i sin helhet, 

genom intervjuer gav materialet en inblick i lärarnas syn på historieundervisningen i sin 

helhet och deras didaktiska reflektioner i relation till det.  

 

3.6 Didaktiska implikationer 
Föreliggande undersökning har öppnat upp att historiemedvetande är ett komplext begrepp  

och att det finns få studier som praktiskt lyfter fram hur historiemedvetande främjas i 

undervisningen. Det lyfts även fram i undersökningen att historieundervisningen inte skapar 

samband mellan då, nu och framtid. Rüsens tre principer konkretion, kontinuitet och kontext 

som ska driva berättelser i historieundervisningen så att eleverna upplever en historisk 

meningsfull konstruktion kan eventuellt ses och användas som didaktiska verktyg av lärare 

för att nå och främja elevers historiemedvetande.  

 

3.7 Vidare forskning  
Denna studie har undersökt historiemedvetande i en praktisk historieundervisning dock 

behövs det fortfarande både grundligare och mer omfattade studier på området. Vidare 

forskning på hur historiemedvetande främjas och utvecklas i en historieundervisning och vad 

begreppet historiemedvetande omfattar i en undervisningsmiljö.  
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BILAGA 1 
 

Observationsschema                 Lara Jaksic Bozovic, 2019 
 

Antal elever:  

Antal pedagoger:  

 

Pedagogen/ 

Läraren/ 

Didaktiken 

Anteckningar  TID  

 

Hur inleds lektionerna? 

 

 

 

 

 

 

Förförståelse: 

Tas elevernas egna 

erfarenheter upp? Eller 

görs det några 

kopplingar till elevernas 

förförståelse?  

 

 

 

 

Historiemedvetande: De 

tre tidsformerna då, nu 

och sedan beaktas i ett 

och samma 

sammanhang.   

 

  

Metod/förhållningssätt 

- Muntligt 

berättande,  

- Annat  

  

Läraren relaterar till ett 

större historiskt 

sammanhang 

   

Eleverna/ engagemang/ 

intresse/ 

Anteckningar  Aktivitet 
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förförståelse 

 

Handuppräckning  

  

Ställer eleverna frågor?   

Gör eleverna egna 

kopplingar eller framför 

tankar? 

  

Övrigt    
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide                      Lara Jaksic Bozovic, 2019 

 

Informera om: 

• Uppgiftens syfte  

• Konfidentialitetskravet (Intervjupersonens anonymitet och personuppgifter förvaras på 

säkert sätt) 

• Inspelning, är det ok? 

• Informanten får avsluta intervjun när denne önskar  

• Informera informanten att en kopia av intervjun ges om så önskas. Informanten kommer 

även att informeras vid eventuell citatanvändning.  
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1. Berätta lite om dig själv? Hur länge har du varit lärare?  

 

2. Vad tycker du är det mest viktiga i historieämnet, vad framförallt vill du att dina 

elever ska få med sig i historieundervisningen åk 4-6?  

 

3. Eventuell följdfråga: Möjligheter och utmaningar i historieundervisningen?  

 

4. Hur gör du när du planerar din undervisning? 

 

5. Hur skiljer sig din planering beroende på vad ni går in i (olika historiska 

epoker)?  

 

6. Finns det någon tanke med just det arbetssättet eller planering? 

 

7. Hur uppfattar du elevernas intresse och engagemang i historieämnet?  

 

8. Följdfråga: Kan de vara en resurs i undervisningen? 

 
 

9. Vad har du för tankar kring bryggan mellan elevernas förförståelse och 

historieämnet? Hur relaterar du till elevernas erfarenhet? Följdfrågor: om ja, 

Hur gör du? vilka utmaningar eller möjligheter finns det?  

När upplever du att elevernas intresse och engagemang är som störst i 

historieundervisningen?  
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BILAGA 2 

 

 

10. Finns det undervisningsformer eller innehåll som fångar eleverna mer?  

 

11. Vad gör du för att fånga eleverna?  

 

12. Tidigare forskning visar att vi behöver mer kunskap om hur och varför man bör 

undervisa i historia. Hur ser du på det?  

 
 

 

 

 

Ett antal frågor formuleras utifrån observationerna bland annat fick samtliga 

informanter frågan om deras syn på begreppet historiemedvetande i slutet av 

intervjuerna.  
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BILAGA 3 
 
Observation 1: 
 
Konkretion: 
Historien bör ligga nära och beröra elevernas egna 

upplevelser och erfarenheter av det förflutna.  
 

Kontinuitet: 
Läraren beaktar de tre tidsformerna 

då nu och sedan i ett och samma 

sammanhang. 

Kontext: 
Orientering i tid kräver att läraren kan 

relatera till ett större historiskt 

sammanhang som överskrider 

gränserna för elevernas egna liv. 

Elev 1 tog upp vikingahjälmar   Lärare 1 berättade om spel och 

andra saker vi har idag samt 

relaterade det till vikingatiden. 

Elev 2 tog upp vikingaresor och 

vikingabåtar  

 Lärare 1 berättade om Birka 
Cruises och resor som 
egentligen inte kan kopplas till 
vikingatiden 

Elev 1 tog upp att vikingarna hade varit i 

Syrien och plundrat i relation till att 

Läraren berättade om olika föremål som vi 

har idag från vikingatiden i Sverige 

Vi kanske kommer få lämna 
tillbaka några föremål i 
framtiden berättade Lärare 
1.  

Lärare 1 berättade om Muséum 
i Sverige som har föremål från 
Syrien 

Elev 4 tog upp handel där lärare 1 

berättade om bytesvaror  

 Lärare 1 berättade om 
stålhandel och salt  

 
 
Observation 2: 
 

Lärare 1 berättade att det är ungefär 30 

generationer från eleverna till vikingatiden.  

 Elevernas egna liv relaterade 

till ett större historiskt 

sammanhang.  

Lärare 1 uppmanar ett par elever att skriva 

ner när de kommit till Sverige i tidslinjen.  

  

Lärare 1 hjälper elev 1 skriva in när hen 

skaffade glasögon i sin tidslinje  

  

 
Observation 3: 
 
 

 

Lärare 2 tog upp den ”teknologiska 

utvecklingen” som berörde majoriteten av 

elevernas erfarenheter. 

 

Lärare 2 tog upp begreppet 

utvecklingslinje och kopplade 

det den teknologiska 

utvecklingen. 

 

I relation till den teknologiska 

utvecklingen förtydligade 

lärare 2 med hjälp av ett större 

historiskt sammanhang. 
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Lärare 2 tog upp staden Uppsala i 

genomgången.  

 

Elev 1 tog upp familjära kopplingar till 

staden.   

  

 

Elev 2 berättade om en familjemedlem 

som en gång var i moskén och råkade läsa 

fel vilket ledde till en tillrättavisning 

   

 Lärare 2 berättade om barnaga 
i Sverige.  

Elev 4 kände igen tätorten Strängnäs som 

nämns i genomgången.   

  

Lärare 2 konkretiserade kristnandet av 

Sverige från asatron med att berätta 

exemplet: jag äter nyttigt och så äter man 

godis ibland.  

  

 
 
Observation 4 
 

Flera elever förklarade vad ordet döpa 

betyder med hjälp av egna erfarenheter och 

upplevelser.  

 

  

 
Observation 5: 
 
OBS: Denna lektion räknas som 1 

situation som inte uppfyller de tre 

principerna.  

  

 
 
Observation 4: 
 

Elev 1 tog upp sjukdomar som en 

konsekvens  
  

Lärare 3 tog upp saker från eleverna som 

socker och o-boy i relation till en grupp 

som nämnde slavar som konsekvens  

 Ett större historiskt 

sammanhang relaterades till 

elevernas egna liv.  

Lärare 3 tog upp fotbollsspelaren Leo 

Messi  
 Lärare 3 relaterade 

fotbollsspelaren till ett större 

historiskt sammanhang.  

 



 45 
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Elev 1 tog upp att vikingarna hade varit i 

Syrien och plundrat i relation till att 

Läraren berättade om olika föremål som vi 

har idag från vikingatiden i Sverige 

Vi kanske kommer få lämna 

tillbaka några föremål i 

framtiden berättade Lärare 

1.  

Lärare 1 berättade om Muséum 

i Sverige som har föremål från 

Syrien 

 

Lärare 2 tog upp den ”teknologiska 

utvecklingen” som berörde majoriteten av 

elevernas erfarenheter. 

 

Lärare 2 tog upp begreppet 

utvecklingslinje och 

kopplade det den 

teknologiska utvecklingen. 

 

I relation till den teknologiska 

utvecklingen förtydligade 

lärare 2 med hjälp av ett större 

historiskt sammanhang. 

 

 


