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Abstract 
What has happened affects our lives as well as our actions; the past is inseparably connected 

to the present and to the future. Although this relation exists, it is not that simple to bring it up 

when teaching history. However, if that is never done, the subject might be considered 

irrelevant. This study aims therefore to research in what way history teachers create a relation 

between past, present and future in their teaching, and how they look upon this issue. To 

make these dimensions in time visible in an empiricist analysis, the theory starts from the 

concept of historical consciousness. Historical consciousness is a mental process within each 

person, where reflections of the past create an understanding of the contemporary, thus 

creating conceptions of the future. The empirics have been gathered through semi structural 

interviews with three teachers at upper secondary school, that all are interested in – as well as 

working with – historical consciousness. The tools of analysis are Klas-Göran Karlsson’s 

historical mental operation “historiska tankeoperation” and the critical narrative of Jörn 

Rüsen’s typology of historical narrations. 

 

The result suggests four different strategies of teaching that can be utilized to create a relation 

between the three dimensions of time. (1) Future scenarios may be discussed from historical 

courses of events and lines of development. (2) History may be used to draw conclusions and 

to learn from. (3) Historical consciousness may be made visible through reflections of how 

our individual experiences affect our lives today, and how they affect our future actions. (4) 

Alternative interpretations and narratives about the past may be used to affect, or to change, 

the students’ conception of something today or/and in the future. 

 

Keywords: History didactics, historical consciousness, past, present, future, genetic, 

genealogical, Rüsen's typology.  



 

Sammanfattning 
Det förflutna påverkar våra liv och våra handlingar, dåtiden står i en oupplöslig förbindelse 

med nutiden och framtid. Trots att denna relation existerar så är det inte så enkelt att belysa 

den i historieundervisning och om detta inte görs så riskerar historieämnet att uppfattas som 

irrelevant. Denna studie undersöker därmed hur historielärare ser på och skapar en relation 

mellan dåtid, nutid och framtid i historieundervisningen. För att få syn på dessa 

tidsdimensioner i en empirisk analys så utgår teorin ifrån begreppet historiemedvetande. 

Historiemedvetande är en mental process hos varje människa där reflektioner av det förflutna 

ger en förståelse för den egna samtiden och där igenom skapar uppfattningar om framtiden. 

Empirin har samlats utifrån semistrukturella intervjuer med tre gymnasielärare som är 

intresserade av och arbetar med historiemedvetande. Analysverktygen består av Klas-Göran 

Karlssons historiska tankeoperation och den kritiska berättelsen ifrån Jörn Rüsens 

berättelsetypologi.  

 

Resultatet visar på fyra undervisningsstrategier som kan användas för att skapa en relation 

mellan de tre tidsdimensionerna. (1) Framtida scenarion kan diskuteras utifrån historiska 

skeende och utvecklingslinjer. (2) Historien kan användas för att dra slutsatser och lärdom av. 

(3) Historiemedvetande kan synliggöras genom reflektioner av hur våra individuella 

erfarenheter påverkar våra liv idag och våra framtida handlingar. (4) Alternativa tolkningar 

och berättelser om det förflutna kan användas för att påverka eller förändra elevernas 

uppfattning om någonting idag och/eller i framtiden. 

 

Nyckelord: Historiedidaktik, historiemedvetande, dåtid, nutid, framtid, genetiskt, 

genealogiskt, Rüsens typologi. 
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1. Inledning 
Historia är något som är grundläggande i varje människas liv. Alla bär på en historia då 

människan lever sitt liv framlänges. När människor ställs inför olika val tenderar vi att gå till 

tillbaka till det förflutna, våra tidigare erfarenheter och minnen, för att bättre förstå de 

situationer som vi dagligen möter. Människan kan också hitta stöd i det förflutna för att tolka 

nya unika händelser, få en förståelse för vem vi är och bilda en uppfattning om en kommande 

framtid (Karlsson, 2009). Utöver våra egna minnen och erfarenheter så möter vi det förflutna i 

olika former och uttryck, överallt i samhället. Trots att det förflutna påverkar våra liv och vår 

framtid så upplever många historielärare att det är svårt och problematiskt att visa detta för 

eleverna och övertyga dem om att dåtid, nutid och framtid står i en oupplöslig förbindelse 

med varandra (Karlsson, 2009, s. 26f). Forskningsläget bekräftar att detta inte är en särskild 

enkel uppgift utifrån olika anledningar. Hartsmars (2001) studie visar på att det förflutna 

tenderar att framställas som isolerat ifrån de övriga tidsdimensionerna och Wibaeus (2010) 

studie visar på att lärare tar förgivet att eleverna kan se ett samband mellan dåtid, nutid och 

framtid på egenhand (Hartsmar, 2001, Wibaeus, 2010). Men en historieundervisning som 

enbart bygger på och består av hänvisningar till det förflutna, kan få historieämnet att 

uppfattas irrelevant: 

 
"Significance" is about a relationship not only among events and people of the past, but also 
about the relationship of those events and people to us, in the present, who are doing the 
historical thinking. Defining historical significance involves organizing events in a narrative that 
will show us something important about our position in the world (Sexias & Peck, 2004, s. 111). 

 

Tesen som förs här är att historiska händelser får en betydelsefull mening först när de knyter 

an till vår samtid och ger en inblick i framtiden. Men hur kan en relation mellan dåtid, nutid 

och framtid synliggöras i historieundervisningen? För en historiedidaktiker är det lämpligt att 

ta hjälp av begreppet historiemedvetande. Detta begrepp introducerades 1979 av Karl-Ernst 

Jeismann och har sedan 1990-talet fått genomslag i både den historiedidaktiska forskningen 

såväl som i målformuleringar för historieämnet i skolan. Det finns många olika definitioner 

och tolkningar av historiemedvetande, enligt Klas-Göran Karlsson (2009) är 

historiemedvetande en mental process som genom individens reflektioner av det förflutna ger 

en förståelse för den egna samtiden och där igenom skapar uppfattningar om framtiden 

(Karlsson, 2009, s. 49). En liknande tolkning görs av Skolverket (2011a, 2011b) vilket 

uttrycks i de aktuella läroplanerna för gymnasiet och grundskolan. Dessa två läroplaner 



 2 

uttrycker att historieämnet ska bidra till en förståelse för nutiden, uppfattningar om framtiden 

och att utveckla ett historiemedvetande (Skolverket, 2011a, s. 172, Skolverket, 2011b, s. 66). 

 

Problemet är att det är väldigt svårt att illustrera en mental process som historiemedvetande 

(Karlsson, 2009). Det centrala innehållet för historieämnet i läroplaner betonar det förflutna 

och är något som varje lärare måste ta upp (Skolverket, 2011a, Skolverket, 2011b). Detta 

betyder att historielärare måste hitta kreativa sätt som gör att de historiska skeendena som tas 

upp kan kopplas till nutiden och framtiden. Det finns forskning visar på att lärare skapar en 

relation mellan då-, nu- och framtid i historieundervisningen. Dessa studier är dock inte 

explicit ute efter att se vilka särskilda strategier som lärare använder för att skapa denna 

relation (Johansson, 2012, Olofsson, 2011). Det är därmed lämpligt att undersöka hur lärare 

resonerar kring historiemedvetande, hur de uppfattar relationen mellan det förflutna, nutiden 

och framtiden i historieundervisningen och hur de gör eller har gjort för att skapa denna 

relation. Närmare bestämt så kommer denna studie att undersöka hur historielärare förstår 

relation mellan de tre tidsdimensionerna och vilka strategier de använder för att skapa den. 

 

Min förhoppning är att denna studie ska bidra till att inspirera historielärare och lärarstudenter 

genom att visa olika undervisningsstrategier som kan synliggöra relationen mellan det 

förflutna, nutiden och framtiden. Detta kan i sin tur leda till att historieundervisningen kan 

framstå som mer relevant, att det blir lättare att motivera ämnets existens och bidra med nya 

metoder som underlättar arbetet med utvecklingen av historiemedvetande. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur historielärare ser på och skapar en relation 

mellan dåtid, nutid och framtid i historieundervisningen. 

 

• Hur talar historielärare om relationen mellan dåtid, nutid och framtid? 

• Utifrån vilka undervisningsstrategier skapas en relation mellan dåtid, nutid och 

framtid i lärarnas uttalanden om deras historieundervisning? 
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2. Bakgrund, begrepp, teori och tidigare forskning  
I kommande kapitel presenterats en introduktion till historiedidaktiken, dess bakgrund, 

begrepp, teori och tidigare empirisk forskning som rör studiens problemställning. Kapitlet är 

uppdelat i två huvudavsnitt, begrepp och teori och tidigare forskning. Avsnittet om begrepp 

och teori behandlar begreppen historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och andra 

begrepp som beskriver hur historiemedvetande kan komma till uttryck. Kapitlets andra del 

redogör för den tidigare empiriska forskningen som anknyter till studiens problemställning. 

Som inledning till dessa huvudavsnitt ges en bakgrund till historiedidaktiken. 

 

2.1 En introduktion till historiedidaktiken 
Historiedidaktikens studieområde fokuserar på hur historia kommuniceras och förmedlas. 

Några av ämnets utgångspunkter kan vara att studera vems och vilken historia som 

kommuniceras och till vem (Karlsson, 2009). Detta innebär att historiedidaktiken inte 

avgränsar sig till skolvärldens ram, då historia uttrycks och förekommer i många olika former, 

som t.ex. i media, film, reklam, konst, spel och vardagliga samtal (Nordgren, 2006).  Därmed 

så är historiekulturer och deras förändringar ett av historiedidaktikerns viktigaste 

undersökningsobjekt, dvs. den kommunikationskedjan mellan producent och konsument som 

historien kommuniceras igenom (Karlsson, 2009, s. 38). Under 1990-talet skedde en 

teoriutveckling i Nordeuropa som gav ett upphov till (eller började uppmärksamma tidigare) 

begrepp som historiemedvetande, historiekultur och historiebruk (Johansson, 2012). 

Historiemedvetande är en mental process hos människan som gör att vi kan orientera oss i tid 

och skapa meningen i tillvaron. Genom tolkningar av det förflutna kan vi förstå vår egen 

samtid och ha en viss förväntan på framtiden (Rüsen, 2007, s. 174f). Det kända citatet av 

Søren Kierkegaard om att livet måste framlänges men förstås baklänges är en tänkvärd 

beskrivning av begreppet (Karlsson, 2009). 

 

Varje människa har ett historiemedvetande, då hon bär på någon form av historia och 

livserfarenheter som medvetet eller omedvetet används för att skapa en förståelse för 

samtiden och förväntningar på framtiden. Detta är en process som är synonym med det som 

utgör människans moral, värderingar eller identitetsbildningar, något som i sin tur ger upphov 

till vissa handlingar (Rüsen, 2005). Två begrepp som historia och medvetande sammansatt 

utgör stora tolkningsramar för vad historiemedvetande kan innebära. Dessutom finns flera 

närbesläktade begrepp som historiesyn, tidsmedvetande och historiskt medvetande. Dessa 
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begrepp tolkas på olika och används subjektivt samt synonymt med varandra av olika 

historiedidaktiker. I detta kapitel kommer dessa begrepp att diskuteras. Avsnittet som 

behandlar den tidigare forskningen kommer också att ge konkreta exempel på hur dessa 

begrepp kan användas i en empirisk analys. 

 

2.2 Begrepp och teori 
Detta avsnitt ger en bakgrund till begreppen historiemedvetande, historiekultur och 

historiebruk och visar på hur de kan tolkas och användas. Avsnittet ger också olika ingångar 

till hur historiemedvetande kan operationaliseras och är uppdelat utifrån det begrepp eller 

teori som behandlas. 

 

2.2.1 Historia och medvetande 

Historiebegreppet som ingår i historiemedvetande kan enligt Jensen (1997) definieras som 

något som ger upphov till förändring och nyskapelser. Utifrån denna definition så påverkar 

det förflutna, nutiden och därmed även framtiden (Jensen, 1997). Denna definition blickar 

framåt och anspelar på en viss dialektik om förändringen är förutsatt. Jensen (1997) betonar 

aldrig det förflutna i relation till de andra tidsdimensionerna. Snarare så är dåtiden, nutiden 

och framtiden förankrade på lika villkor (Jensen, 1997). Rüsen (2007) menar istället att 

historia är en utarbetad form utav minnen som människan använder sig utav för att tolka 

nutiden, förstå dess förändring och komma överens med deras liv (Rüsen, 2007, s. 169f). En 

likhet mellan dessa definitioner är att de inte avgränsas historiebegreppet till den 

vetenskapliga (eller kollektiva) historien. Vilket betyder att individens egna minnen har ett 

lika stort värde för den enskilde individen som en vetenskaplig avhandling. Nordgren (2006) 

delar denna syn och menar att historia är ”alla berättelser om det förflutna som är levande i 

människors medvetande” (Nordgren, 2006, s. 15). De två sistnämnda definitionerna av 

historiebegreppet betonar dåtiden. Dess relation till de övriga tidsdimensionerna skapas 

genom att det förflutna tolkas och bestäms utifrån de samtida normerna och diskursen, vilket 

ligger till grund för framtida handlingar (Rüsen, 2004). 

 

Likt historiebegreppet, så kan även medvetande tolkas på olika sätt. Medvetande kan delas 

upp i olika nivåer utifrån grader av medvetenhet, t.ex. genom en hierarkisk skala där grader av 

medvetenhet kategoriseras utifrån det omedvetna, självinsikt och självreflektion (Jensen, 

1997). Medvetenhet kan också anspela på mänskliga föreställningar om något. För att 



 5 

avgränsa detta begrepp så måste medvetenande sättas i en kontext, som i det här fallet är 

historiemedvetande. Detta gör att medvetande blir en mental process som alla människor mer 

eller mindre besitter (Karlsson, 2009, Nordgren, 2006). Att gradera ett sådant fenomen skulle 

innebära ett närmande till ett positivistiskt tänkande, vilket skulle kunna leda till missvisade 

resultat då operationaliseringen måste ske utifrån hur historiemedvetande kommer till uttryck 

i specifika sammanhang. 

 

2.2.2 Historiemedvetande som begrepp 

För att se vad historiemedvetande innebär och hur begreppet har använts är det lämpligt att 

titta på Jeismanns fyra definitioner, då dessa har varit en utgångspunkt för hur begreppet 

historiemedvetande har på senare tid kommit att utformas. 

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

inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en 
härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 
förutsättningar. 

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

nutiden och perspektiv på framtiden. 
 
3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
 
4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och 
upprätthållandet av mänskliga samhällen (Jeismann, 1979, citerad i Jensen, 1997, s. 51). 

 

Min tolkning är att Jeismanns definitioner särskiljer sig ifrån varandra dels genom att betona 

olika tidsdimensioner och dels genom att betrakta historiemedvetande som olika fenomen. Jag 

kommer nu att redogöra för hur jag tolkar Jeismanns definitioner och hur de förhåller sig till 

annan historiedidaktisk forskning. 

 

Den första definitionen betonar dåtiden och framtiden genom ”härkomst och framtid”. 

Definitionen pekar också ut dualismen i att människan är skapad av historien, samtidigt som 

vi skapar historia. Denna tolkning delas av bl.a. Klas-Göran Karlsson (2009) som menar att 

människan är en historisk varelse i dubbel bemärkelse (Karlsson, 2009, s. 44). Den andra 

definitionen innefattar alla tre tidsdimensionerna medan den tredje betonar dåtiden och ser det 

som någon närvarande. Nordgrens (2006) definition av historiemedvetande kan ses som en 

sammanslagning av dessa två: ”…hur tolkningar av det förflutna, förståelsen av samtiden och 

förväntningarna på framtiden ömsesidigt påverkar varandra” (Nordgren, 2006, s. 213). 
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Jeismanns fjärde definitionen nämner inga tidsdimensioner utan bygger på emotionella och 

kollektiva uppfattningar.   

 

Eftersom det finns skillnader i Jeismanns definitioner så är det viktigt att välja ut en eller flera 

av dessa definitioner att utgå ifrån, då definitionernas betydelse och avgränsning kommer att 

avgöra vad det är som uppmärksammas i en empirisk analys. Historiedidaktikern Eric 

Bernard Jensen (1997) utgår ifrån definition nummer två och menar på att historiemedvetande 

är: 

 
…alla former av medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och 
där processerna betraktas som betingade eller framkallade av människors handlingar, det vill 
säga samspelet mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse, framtidsförväntan (Jensen, 1997, s. 59). 

 

Historiefilosofen Jörn Rüsens (2005) definition av historiemedvetande är däremot 

närbesläktat med de emotionella och kognitiva processerna och står därmed nära Jeismanns 

fjärde definition (Rüsen, 2005). Enligt Rüsen (2007) är historiemedvetande någonting som 

gör att människan kan orientera sig med i vardagen och skapa mening i tillvaron. Detta sker 

genom att tolkningarna av det förflutna ger oss en förståelse av nutiden och skapar 

förväntningar på framtiden (Rüsen, 2007, s. 174f). Rüsen (2007) betonar det förflutna och ger 

det en överordnad roll i förhållandet mellan dåtiden, nutiden och framtiden. Enligt honom är 

så skapas relationen till framtiden genom det förflutna (Rüsen, 2007, s. 174f) Detta kan 

jämföras med Jensens (1997) definition, där dåtid, nutid och framtid är förankrade på lika 

villkor och begreppet specificeras istället genom att historiemedvetande avgränsas till 

mänskliga handlingar (Jensen, 1997).  

 

Problem som uppstår om historiemedvetande avgränsas till mänskliga handlingar är att en 

sådan definition utesluter strukturella förklarningar eller processer i naturen. Tanken om att 

köpa en vinterjacka inför vintern, ses därmed inte historiemedvetande. Jensen (1997) 

definieras sådana tankeoperationer istället som tidsmedvetande (Jensen, 1997). 

Historiedidaktikern Hartsmar (2001) använder sig också av begreppet tidsmedvetande, som 

hon menar innefattar allt ifrån metakunskaper om tid, till ett begrepp som kan handla om att 

läsa av klockan (Hartsmar, 2001, s. 78). Hartsmar (2001) menar att historiemedvetande är del 

av tidsmedvetande, vilket hon beskriver på följande sätt: ”…tolkningar av processer i dåtid 

och nutid, uttryck för framtidsförväntningar och relationer mellan dem, ser jag som 

historiemedvetande” (Hartsmar, 2001, s. 79). På så sätt framgår en hierarkisk ordning där 
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tidsmedvetande innefattar alla mentala processer som berör ett processförhållande mellan 

dåtid, nutid och framtiden. Historiemedvetande finns inom denna ram och avgränsas till 

mänskliga handlingar och slutligen kommer historiskt medvetande som syftar på insikten om 

att vi är en produkt av historien samtidigt som vi skapar den (Jensen, 1997).  

 

Det är också viktigt att ställa frågan om hur Skolverket (2011a, 2011b) definierar 

historiemedvetande i läroplanen, då det är läroplanen som lärare ska förhålla sig till 

(Skolverket, 2011a, 2011b). I läroplanen för gymnasiet och grundskolan framgår två nästintill 

identiska tolkningar som menar att historiemedvetande ska bidra till att utveckla en 

”…förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden 

och uppfattningar om framtiden” (Skolverket, 2011b, s. 66). Den enda skillnaden mellan 

grundskolans och gymnasiet formulering är att ordet förståelse byts ut mot insikt i 

grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a, s. 172). Denna definition påminner starkt om 

Rüsens (2007) syn på historiemedvetande, där det förflutna utgör grunden för hur vi förstår 

nutiden och framtiden (Rüsen, 2007, s. 174f). Skolverkets (2011a, 2011b) definition av 

historiemedvetande uttrycker därmed ett förhållande, en relation, mellan då-, nu- och framtid 

(Skolverket, 2011a, 2011b).  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det inte finns någon entydig definition av 

historiemedvetande då begreppet används synonymt med andra, skiljs åt och definieras olika. 

Alla definitioner av historiemedvetande innefattar inte heller de tre tidsdimensionerna, dåtid, 

nutid och framtid medan Skolverkets (2011a, 2011b) tolkning, som är närbesläktat med 

Rüsens (2007), beskriver ett förhållande mellan de tre tidsdimensionerna som utgår ifrån det 

förflutna. I Sverige har den historiedidaktiska forskningen oftast utgått ifrån Jensens och 

Rüsens definitionen av begreppet av historiemedvetande. När det kommer till att 

operationalisera och få syn på uttryck för historiemedvetande i en empirisk analys så tenderar 

Rüsens teorier att dominera forskningsfältet. Några exempel på forskare som använt sig utav 

Rüsen är bl.a. Nordgren (2006), Johansson (2012) och Andersson Hult (2012). Nästa avsnitt 

kommer att beskriva hur historiemedvetande kan komma till uttryck. 

 

2.2.3 Historiekultur 

Hittills har historiemedvetande betraktats utifrån ett begreppsperspektiv. Eftersom 

historiemedvetande är en mental process så är det rimligt att ställa frågan, om hur en sådan 

process kan studeras och synliggöras i en empirisk analys. Ett sätt har varit att indirekt studera 
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historiemedvetande genom att se till dess uttrycks och manifestationer (Rüsen, 2004). Jensen 

(1997) menar här att historiemedvetande uttrycks som identitet, mötet med det annorlunda, 

sociokulturella läroprocesser, värde- och principförklaringar och som berättelser (Jensen, 

1997). Ett annat sätt är att utgå ifrån historiekultur. Nordgren (2006) menar att 

”historiemedvetande förutsätter en historiekultur”, historiekulturen blir därmed det som 

synliggör och kommunicerar ut historiemedvetande (Nordgren, 2006, s. 19).  

 

Aronsson (2004) definierar historiekultur som: ”källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och 

påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda 

samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid” (Aronsson, 2004, s. 17). 

Historiekulturella uttrycks kan kategoriseras som kognitiva, estetiska eller politiska. De 

kognitiva uttrycken betecknar det som är socialt accepterat som legitim kunskap av 

allmänheten, det kan t.ex. vara en doktorsavhandling (Rüsen, 2004). Historiekultur som 

uttrycks istället i t.ex. film eller musik och bygger på att väcka känslor, kategoriseras som 

emotionell (Nordgren, 2006). Det politiska handlar om en maktkamp om vem som berättar 

och vilka berättelser som ska berättas. Detta kan handla om att använda historien för att 

framföra ett argument eller att ställa sig kritiskt emot ett kollektivt accepterat narrativ (Rüsen, 

2004, Nordgren, 2006, Olofsson, 2011). I praktiken är dessa kategorier väldigt svåra att 

urskilja, då historiekulturella yttringar kan innefatta alla eller flera typer av uttryck utifrån 

denna typologi (Rüsen, 2004). Det går också att betrakta historiekultur utifrån berättelser och 

artefakter, vilket påminner om hur en historiker förhåller sig till sina källor (Nordgren, 2006). 

 

Berättelser kommuniceras ut i skolan, museer eller inom familjen, etc. Varje berättelse 

omformas av en specifik historiekultur, t.ex. genom tolkningar, bearbetningar, urval eller 

historierevision. Artefakter är ting som också kan berätta olika historier, beroende på vad för 

frågor som ställs till dem (Nordgren, 2006). Dessa berättelser eller ting kan tolkas olika 

utifrån dess kontext i tid och rum: ”Ett historiekulturellt uttryck kan därför uppfattas och 

tolkas olika, beroende på av vem och när och i vilket sammanhang den framförs. Statyer kan 

som bekant både resas och vältas” (Olofsson, 2011, s. 25). Statyer utgör är ett bra exempel på 

förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Människan sätter upp statyer utifrån den tiden 

och det rummet som de befinner sig i och dess historiekultur. Över tid så kan det förflutna 

omvärderas och omtolkas, vilket gör att statyn tillskrivs en annan mening. En staty kan i en 

tid uttrycka något glorifierande och upphöjt. Medan samma staty i en annan tid kan 

förknippas med förtryck. Människan kan därmed riva ned statyn utifrån olika syften, för att 
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tillfredsställa ett visst behov, t.ex. för att förtränga det förflutna. Denna handling blir sedan 

historia i sig och på så sätt fortlöper historiekulturen. 

 

På så sätt används det förflutna i nutiden, historien brukas för att gynna ett syfte. Detta kallas 

för historiebruk. Nästa avsnitt kommer att behandla historiebruk, dess betydelse och dess 

olika gestaltningar. 

 

2.2.4 Historiebruk 

Termen historiebruk syftar på hur det förflutna används av olika grupper och individer vid 

olika behov för att tillfredsställa dessa. Medan historiekulturen är olika sätt som historien 

kommuniceras ut på, är historiebruk något som kan skapa en relation mellan då, nu och sedan. 

Då det förflutna används i nutiden i någon form av syfte, vilket i sin tur kan påverka 

framtiden (Karlsson, 2009). Aronsson (2004) menar att historiemedvetande etableras och 

reproduceras i historiebruk (Aronsson, 2004, s. 17f). Människor är både mottagare och 

producenter av historien, då vi både konsumera och brukar historien.  Aronsson (2004) 

kategoriserar konsumtionen och bruket av historien utifrån en individ-, kollektiv- och 

allmännivå (Aronsson, 2004, s. 98ff). På individnivån så konsumerar enskilda människor 

historien genom att t.ex. läsa historiska texter. Författarna av dessa texter blir i det här fallet 

de som producerar och brukar historien. Det kollektiva bruket riktar sig mot grupper och 

skapas av institutioner som t.ex. skolan eller muséum. Människor brukar även historien på en 

allmän nivå genom diskurser, media är ett exempel på detta (Aronsson, 2004, s. 98ff). Vad 

som händer med producentens intentioner och syfte beror på mottagaren. Den kan stå likgiltig 

till det som tas emot vilket gör att brukarens syfte har uppnåtts eller så kan mottagaren ställa 

sig kritisk till innehållet, vilket gör att hen inte tar emot producentens budskap (Aronsson, 

2004, s. 100f). 

 

Klas-Göran Karlssons (2009) typologi är ett analytiskt verktyg som ger möjligheten att se och 

urskilja olika typer av historiebruk. Enligt denna kategorisering, kan historien brukas 

vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, politiskt- pedagogiskt, kommersiellt och 

som icke-bruk (Karlsson, 2009). Den vetenskapliga funktionen går ut på att tolka och 

reproducera historien för att komma det förflutna så nära som möjligt och återge historien. 

Det vetenskapliga historiebruket används oftast i utbildningssammanhang, t.ex. av forskare 

eller historielärare. Det existentiella bruket tillfredsställer behov som rör identitet, existens 

och samhällsorientering. Nationalistiska uttryck är ett exempel på detta, då historien används 
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för att skapa en tillhörighet. Det moraliska historiebruket innebär att det förflutna tilldelas 

moraliska värden, detta kan användas för att skapa en försoning med det förflutna eller 

kritisera orättvisor i samhället. Det ideologiska och det politisk-pedagogiska brukets funktion 

handlar om att legitimera dem egna handlingarna eller förkasta alternativen genom att 

använda det förflutna. De särskiljes ifrån varandra genom att det politisk-pedagogiska 

historiebruket drar lärdom ifrån historien i alla former av sammanhang. Medan det 

ideologiska historiebrukets behov är att upphöja eller smutskasta en ideologi. Den 

kommersiella användningens funktion går ut på att använda historien för att tjäna pengar och 

icke-bruket går på att undangömma och utplåna något i det förflutna (Karlsson, 2009, s. 57-

69). 

 

Dessa typer av historiebruk framstår dock aldrig så renodlat i verkligheten, då historien kan 

brukas utifrån flera syften och tillfredsställa olika behov samtidigt. Om en historielärare 

berättar historier om orättvisor och förtryck i det förflutna, så utgörs en reproduktion av 

historien. Om läraren också tillger händelserna moraliska värderingar och pekar på att detta är 

något som vi borde dra lärdom av för att undvika detta i framtiden, så framkommer ett 

vetenskapligt, politiskt-pedagogiskt och moraliskt historiebruk. De två nästkommande avsnitt 

kommer att behandla historier och berättelser, och hur historien kan förstås och förmedlas 

utifrån tidsförlopp. 

 

2.2.5 Den historiska tankeoperationen - genetiskt och genealogiskt 

Eftersom historiemedvetande har en utgångspunkt i någon av de tre tidsperspektiven då-, nu- 

eller framtid är det lämpligt att se till det som Karlsson (2009) kallar för ”den historiska 

tankeoperationen” (Karlsson, 2009, s. 46). Den historiska tankeoperationen är sätt som 

historien kan förstås på och förmedlas igenom, dessa sätt har en utgångspunkt i tid och ett 

tidsförlopp (Ammert, 2009, s. 299). Det första perspektivet är det genetiska och kan beskrivas 

som framåtriktad, då det ”analyserar i termer av rötter i utveckling, orsaker och verkningar i 

kronologisk följd” (Karlsson, 2009, s. 44). Detta perspektiv bygger på en viss komplexitet då 

det uppmärksammar och förklarar utvecklingsmönster och strukturer som i sin tur kan 

förklara samtida fenomen (Karlsson, 2009, s. 44ff). Utgångspunkten i detta perspektiv ligger i 

dåtiden och det förflutna. Genom att betrakta historien utifrån kontinuitet och förändring går 

att förstå nuet och varför samhällen ser ut som de gör idag. Det går också att se möjliga 

fortsättningar på dessa utvecklingslinjer och mönster och utifrån detta skapa förväntningar på 

framtiden (Karlsson, 2009, s. 52f). Det genealogiska perspektivet utgår istället ifrån nuet och 
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kan likställas med historiebruk, då perspektivet brukar historien utifrån olika behov. Det kan 

handla om att få svar på allmänna frågor och intressen, som besvaras med hjälp av det 

förflutna (Karlsson, 2009, s. 46f). De historiska berättelserna väljs ut och tolkas därmed 

utifrån betraktaren själv, dess samtid men också utifrån hens förväntningar på framtiden. 

Tolkningen är därmed i högsta grad subjektiv, vilket går i hand i hand med att den ska 

tillfredsställa ett behov (Karlsson, 2009, s. 46f).  

 

Utifrån skolans kontext så skulle jag vilja hävda att dessa två perspektiv kan klassas som 

historiebruk, då läraren använder sig av dessa i historieundervisningen. Det är inte heller så 

enkelt att renodlat kategorisera någons undervisning eller historiska förståelse utifrån dessa 

perspektiv då de kan sammanblandas. Begreppen tillför däremot ett sätt att kategorisera den 

historiska tankeoperationen och historieundervisningens utgångspunkt i tid, dess riktning och 

tidsförlopp. Då denna tankeoperation är en del av historiemedvetande så måste dess uttryck 

analyseras. Att av dessa uttryck är historiska utsagor i form av historier och berättelser, vilket 

kommer att behandlas i nästa avsnitt.  

 

2.2.6 Fyra berättelsetyper  

Rüsen (2004) menar att ”historier är berättelser om mänskliga handlingars tidsförlopp” 

(Rüsen, 2004, s. 61). Den historiska karaktären av dessa berättelser framställer en tidsföljd 

utifrån hur vi förstår dessa berättelser och vilken betydelse som berättelserna har för vår 

nutidsorientering. Eftersom vi använder oss av det förflutna i aktuella handlingssammanhang 

så prövas framtiden med hjälp av historien (Rüsen, 2004, s. 61). Berättelserna har därmed två 

funktioner, dels ger de oss möjligheten till att erfara våra tidigare handlingar och dels kan de 

uppfylla ett behov inför framtida handlingar. Rüsen (2004) utgör en typologi som identifierar 

fyra olika typer/nivåer av berättelser: traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska. De 

traditionella berättelserna är normativa, vilket gör att berättelserna utgår ifrån de normer och 

traditioner som finns i nutiden och bekräftar dem. Dessa berättelser legitimerar därmed 

rådande uppfattningar om det nutida samhället och dess normer genom att påminna och 

förklara hur de kom till (Rüsen, 2004, s. 62). 

 

De exemplariska berättelserna handlar om handlingsmönster, de berättar om tidigare 

erfarenheter och utgör en handlingskompass inför framtida val. Exemplariska berättelser visar 

på ”lyckade respektive misslyckade försök att förverkliga avsikter och normer”. Utifrån dessa 

berättelser kan människan lära sig någonting av det förflutna och därmed inte begå samma 
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misstag (Rüsen, 2004, s. 63). Den tredje berättelsetypen som är den kritiska och 

problematiserar och ifrågasätter rådande normer och andra berättelsers giltighet genom att 

uppmärksamma avvikande historiska erfarenheter. Detta leder i sin tur att våra nutida 

handlingar ifrågasätts. Berättelserna behöver inte nödvändigtvis ta upp ett innehåll som 

avviker ifrån det traditionella utan kan också innebära att de traditionella historierna berättas 

utifrån ett annat perspektiv. Nutida handlingsmönster kan därmed komma att ändras, utifrån 

att en ny kunskap det förflutna lyfts fram (Rüsen, 2004, s. 63f). 

 

Den fjärde berättelsetypen är den genetiska berättelsen vilket inte ska förväxlas med 

Karlssons genetiska tankeoperation. Genetiska berättelser är framåtriktade och ”återfinns 

överallt där det förflutna ihågkommes i avsikt att visa att nutiden är i behov av och förmögen 

till förändring” (Rüsen, 2004, s. 64). Historien och handlingar prövas utifrån hur väl de 

stämmer överens med den riktningen som samhället är på väg emot. Berättelserna anpassas 

därmed för att motsvara den riktningen och förändringen som sker i samhället (Rüsen, 2004 s. 

64). Denna typologi av olika historietyper belyser både ett tidsförlopp med utgångspunkt och 

riktning i tid samt också ser till hur det förflutna används för att tillfredsställa olika behov. 

Typologin använts i flera olika historiedidaktiska studier, vilket är något som kommer att 

redogöra i nästa del av detta kapitel.  

 

2.3 Tidigare forskning inom skolan 
Den historiedidaktiska forskning har haft en betoning på det teoretiska, medan den praxisnära 

forskningen som studerar själva historieundervisningen är en bristvara. De studier som finns 

har närmat sig klassrummen på ett eller annat sätt genom att observera historieundervisningen 

utifrån etnografier och interventioner, eller samlat in data via samtal och intervjuer. Andra 

studier utgår ifrån elever, genom exempelvis intervjuer eller textanalys av provresultat eller 

andra elevproducerade texter. Den svenska historiedidaktiska forskningen har betonat det som 

ligger till grund för undervisningen och sker innan läraren kliver in och sätter igång en 

lektion. Det är studier som bl.a. har undersökt de läromedel som används i skolan eller 

historielärares ämnesförståelse och intentioner. Det är viktigt att påpeka, att en 

läromedelsanalys inte nödvändigtvis bör helt avlägsnas ifrån lärares ämnesförståelse. Å ena 

sidan kommer sådana studier inte åt lärares uppfattningar eller vad lärare faktiskt lär ut men å 

andra sidan kan de visa vilka berättelser och vilken historiekultur som finns och accepteras i 

skolan (Nordgren, 2006).  
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De kommande avsnitten kommer att redogöra för och diskutera den tidigare empiriska 

forskningen som har studerat historieundervingen. Detta presenteras utifrån tre olika 

kategorier: läromedel, lärare och elever. Kategorierna utgår ifrån det som forskningen har 

studerat, vissa avhandlingar har flera av dessa kategorier som undersökningsobjekt och delas 

upp därmed utefter de nämnda kategorierna. 

 

2.3.1 Tidigare forskning med läromedel i fokus 

I en del av sin avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i 

det mångkulturella Sverige har Kenneth Nordgrens (2006) gjort en läromedelsanalys av fyra 

gymnasieböckerna för historieämnet. Resultat visade på att dessa fyra läromedel dominerades 

av en tydlig master-/metaberättelse som handlade om den europeiska historien. Utifrån ett 

geografiskt perspektiv hade Europa också ett överlägset utrymme i form av kvantitet 

(Nordgren, 2006). Det som skiljde böckerna emellan var ”…deras ambitioner att antingen 

koncentrera sig på europeisk historia eller skriva en mer global historia” (Nordgren, 2006, s. 

218). Men oavsett om det handlade om en global historia eller inte så utgick de analyrade 

läromedlen ifrån ett europeiskt perspektiv. Den övriga världen behandlades näst intill aldrig 

för sin egen skull utan som ett komplement för att belysa den europeiska historien (Nordgren, 

2006). 

 

Niklas Ammerts (2008) avhandling Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 

svenska historieläroböcker under hundra fortsätter analysen genom att identifiera uttryck av 

historiemedvetande i läroböcker för historieämnet (Ammert, 2008). Ammert (2008) tolkar 

läroböckernas historieframställning utifrån tre perspektiv: det genetiska som bygger på en 

kronologi, det genealogiska som utgår ifrån nutiden och hänvisar tillbaka till det förflutna och 

det strukturella perspektivet som betonar kontinuitet snarare än förändring (Ammert, 2008). 

Resultatet visar på att historieböcker för högstadiet och gymnasiet följer ett kronologiskt 

narrativ, något som även Nordgren (2006) uttrycker genom att kalla det historiska narrativet i 

läroböckerna för ett ”stafettlopp” (Nordgren, 2006, s. 204). Mellanstadiets läroböcker hade 

däremot fått fler kritiska och genetiska inslag och därmed uttryckte fler exempel av 

historiemedvetande (Ammert, 2008). 

 

För att operationalisera historiemedvetande så använder sig Ammert (2008) av begreppet 

multikronologi, vilket innebär att de tre tidsdimensionerna nu, då och sedan finns närvarande 
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när en eller flera av dessa tidsdimensioner tolkas (Ammert, 2008). I praktiken innebär detta att 

berättelserna om det förflutna tolkas utifrån nutiden och dess värderingar, det samma gäller 

nutiden och framtiden som tolkas utifrån det förflutna. Detta framhävs i läroböckerna genom 

att de är skrivna utifrån dess egna samtid, dess diskurs och definitioner (Ammert, 2008). 

Läroböcker bidrog också till att utveckla elevernas historiemedvetande genom 

identitetsbildning, då eleverna kunde jämföra den egna samtida situationen med det förflutna. 

Ett exempel på detta är inslag som bl.a. tar upp kvinnohistoria och ger eleverna en möjlighet 

till att jämföra det förflutna med deras nutida situation (Ammert, 2008). Ammert (2008) 

menar också att historieläroböckerna har under de senaste 40 åren uppmärksammar social- 

och kvinnohistoria samt gjort en progression gällande problematisering, analys och perspektiv 

som bidrar till historiemedvetande (Ammert, 2008). 

 

2.3.2 Tidigare forskning med lärare i fokus 

Bland de studier som har undersökt lärares ämnesförståelse så finns bl.a. Mikael Bergs (2014) 

avhandling Historielärares Ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av 

skolämnet historia. Även om Berg (2014) inte utgår ifrån den tyska historiedidaktiken och 

begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk så är det lätt att applicera dessa 

begrepp på studiens resultat. Berg (2014) har genom enkäter och intervjuer undersökt hur 

historielärare ser på historieämnets syfte och innehåll. Det gemensamma som framkom i 

lärarnas syn på historieämnets syfte var att historia skulle bidra till en demokratifostran (Berg, 

2014). Vissa lärare menade att detta kunde genomföras genom studier av historiska processer, 

vilket enligt dem skulle ge en insikt om vad demokrati kan innebära utifrån ett historiskt 

perspektiv. Andra lärare menade istället att den demokratiska fostran skulle förmedlas genom 

att eleverna utvecklade vissa färdigheter: ”Det handlar om att lära sig att lära, att kunna 

formulera egen kunskap” (Berg, 2014, s. 169). Det sistnämnda alternativet syftar på att elever 

ska kunna agera som kritiska samhällsmedborgare. Samma mönster framkommer i lärarnas 

syn på vad historieämnet kan bidra med, dess nytta och emancipation. Vissa lärare menade 

här att historieämnet främsta bidrag är en allmänbildande kunskap och samhällsorientering 

medan andra lärare menade att historieämnet belyser samhällsstrukturer genom ett kritiskt 

förhållningssätt till historien (Berg, 2014, s. 169). 

  

Liknande resultat framkommer i Wibaeus (2010) avhandling Att undervisa om det ofattbara. 

En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning 

(Wibaeus, 2010). Studien utgår ifrån intervjuer med historielärare från grundskolan och 
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gymnasiet, med syfte att se hur lärare använder kunskapsområdet Förintelsen för att utveckla 

elevers historiemedvetande (Wibaeus, 2010). Resultatet visar att det som lärarna ville uppnå 

med historieämnet var tätt förknippat med värdegrunds- och fostrans uppdraget (Wibaeus, 

2010). Divergensen uppstod i lärarnas synsätt på hur historieundervisningen om Förintelsen 

skulle bidra till fostran om demokratiska värden och historiemedvetande (Wibaeus, 2010). 

 

Wibaeus (2010) kategoriserar lärarnas intentioner utifrån fem olika teman där lärare ville bl.a. 

att eleverna skulle inse betydelsen av ”…det fasansfulla i dessa brott och därigenom inse 

betydelsen av att något liknande inte ska inträffa igen…”, ”…förstå konsekvenserna av 

avsaknad av grundläggande, mänskliga fri- och rättigheter…”, och ”…förstå och inse värdet 

av ett kritiskt tänkande när det gäller politiska budskap i allmänhet och nazistiska i synnerhet” 

(Wibaeus, 2010, s. 210). De övriga två teman var inriktade på människan som individ och 

grupp för att belysa både orsaker till och konsekvenserna av bristande mänskliga rättigheter, 

av människan och för människan. Wibaeus (2010) pekar på en problematik och menar att 

dessa intentioner innebär en komplex historiedidaktisk tankefigur och att eleverna inte tog 

emot undervisningen på det sätt som lärarna hade förväntat sig (Wibaeus, 2010).  

 

Dessa två problem hör ihop med varandra och grundar sig i lärarnas antagande om att 

eleverna på egenhand ska se sambandet mellan Förintelsen, nutid och framtid. Wibaeus 

(2010) menar att lärarnas intentioner misslyckades för att: ”…undervisningen inte arbetar 

med och synliggör att det handlar om att tänka i flera tidsdimensioner och om hur vi använder 

våra insikter i samspelet mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan” 

(Wibaeus, 2010, s. 230). För att klargöra Wibaeus (2010) resonemang krävs en återblick till 

lärarnas intentioner. Dessa bygger på fördomar och förutsätter att eleverna har ett så pass 

utvecklat historiemedvetande att de kan se kopplingen mellan Förintelsen, nutid och framtid, 

då studien visar att undervisningen inte belyste denna mentala process. Sammantaget visar 

detta att lärare hade intentioner som rörde historiemedvetande men realiseringen var mindre 

lyckat (Wibaeus, 2010). 

 

Nanny Hartsmars (2001) avhandling Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en 

skolkontext utgår ifrån tidsmedvetande- och historiemedvetande begreppet och hur detta 

gestaltas och uttryck hos grundskoleelever (Hartsmar, 2001). Studiens empiri består av 

intervjuer med både lärare och elever, skriftliga källor i form av elevuppsatser och 

observationer (Hartsmar, 2001). Lärarintervjuerna visar att lärare såg arbetet med 
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utvecklingen av historiemedvetande som en förmåga att ordna ”historiskt stoff” efter en 

tidslinje (Hartsmar, 2001, s. 239). Lärarna uttryckte att det handlade om en mognadsfråga, 

något som Hartsmar (2001) ställer sig kritiskt emot:  

 
Jag vill argumentera emot ett synsätt som reducerar mognad till att innefatta något som inte är 
relaterat till individens erfarenheter av att behandla ett specifikt innehåll och att ett utmanande av 
elevernas tänkande skulle vara meningslöst (Hartsmar, 2001, s. 239). 

 

Resultatet ger också en inblick i vad för typ av historieundervisning som lärarna genomförde. 

Detta sker utifrån Eikelands typologi som gestaltar två olika former av historieundervisning: 

(1) Historieundervisning som kulturförmedling och (2) historieundervisning som 

problemlösning (Hartsmars, 2001, s. 240). Den förstnämnda kategorin bygger på en 

traditionell undervisningsform som innehåller en kronologi och tydliga epokindelningar. Den 

andra kategorin bygger istället på problemlösningar, ett aktivt lärande och inkluderar 

fostransuppdraget. En historieundervisning som problemlösning betonar därmed förmågor 

(Hartsmars, 2001, s. 240). Avhandlingens resultat visar att det var en historieundervisning 

som kulturförmedling som dominerade i de undersökta skolorna. Dåtiden framställdes 

isolerat, fragmentariskt och kopplingar till nutid och framtid gjordes väldigt sällan 

(Hartsmars, 2001). 

 

En studie som har visat på ett annorlunda resultat är Maria Johanssons (2012) 

licentiatavhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens. Det är dock viktigt att 

belysa att denna studie är gjord genom interventioner där gymnasielärare fick i uppdrag att 

skapa en interkulturell historieundervisning. Johansson har också själv varit med under 

planeringsstadiet för undervisningen och haft en påverkan på slutprodukten (Johansson, 

2012). Studiens syfte är att se hur relationen mellan interkulturell kompetens och 

historieundervisningen kan se ut. Johansson (2012) beskriver interkulturell kompetens som en 

del av historiemedvetande och menar att historiemedvetande är främst en praktisk förmåga 

som bidrar till ”en grund för ställningstaganden och handling” (Johansson, 2012, s. 226). 

Under planeringsstadiet var innehållet för lektionerna i fokus, valet av berättelser stod mellan 

två alternativ: globalhistoria eller ett undervisningsinnehåll som utgick ifrån olika perspektiv 

och utvecklande vissa förmågor hos eleverna. Det som kom att avgöra innehållet var dessa tre 

kriterier: perspektiv, geografi och nutidsrelevans (Johansson, 2012). Perspektiv i det här fallet 

anspelar på annorlunda berättelser och ett kritiskt förhållningsätt till det eurocentriska meta-

narrativet. När det kommer till geografin så handlar det inte enbart om att utvidga innehållets 
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geografiska utgångspunkter utan också belysa historien från andra länders perspektiv 

(Johansson, 2012). Nutidsrelevansen utgjordes genom att lärarna formulerade frågor till det 

historiska stoffet som tydliggjorde hur stoffet anknöt till nutiden (Johansson, 2012). 

 

En annan studie som använder sig utav observationer är Hans Olofssons (2011) 

licentiatavhandling Fatta historia En explorativ fallstudie om historieundervisning och 

historiebruk i en högstadieklass. Empirin har samlats in genom etnografier och prov som 

eleverna genomförde. Studien går ut på att se hur historieämnets innehåll kommuniceras, 

tolkas och skapar någon form av mening. Resultatet visar på att läroböckerna stod i huvudsak 

för det stoff som förmedlades i undervisningen. När läraren föreläste, så förmedlades inte rena 

kanon; snarare så handlade föreläsningarna om att tolka och ställa frågor till det förflutna 

(Olofsson, 2011). Eleverna bjöds in till diskussioner om hur det förflutna kunde tolkas, vilket 

bidrog till en öppen berättelse. Detta kan jämföras med Johanssons (2012) resultat som också 

hade en öppen berättelseform fast tog det ett steg längre och erbjöd alternativa perspektiv 

(Johansson, 2012). Lärarna i Olofssons (2011) undersökning menade att stoffet i 

undervisningen inte var lika viktigt som ge eleverna verktyg för senare tillfällen i livet, för att 

möta och tolka historien (Olofsson, 2011). 

 

När klassen arbetade med mellankrigstiden, gav många elever uttryck för ett 

historiemedvetande, något som Olofsson (2011) menar berodde på att läraren arbetade med 

ett genealogiskt, strukturellt och genetiskt perspektiv samtidigt (Olofsson, 2011, s. 213).  

 

2.3.3 Tidigare forskning med eleverna i fokus 

Det finns inte särskilt många studier som undersöker hur elever brukar det förflutna och 

uttrycker historiemedvetande. Den historiedidaktiska forskningen i Sverige har främst 

fokuserat på hur historieundervisningen förmedlas och inte på hur den tas emot. Det finns 

ändå ett fåtal studier som jag vill lyfta fram. En av dessa studier utgör en del i Nordgrens 

(2006) avhandling, där gymnasieungdomar med bakgrund ifrån Turkiet, Iran, Irak och 

Palestina intervjuades. Intervjuerna gjordes några veckor efter terrorattentaten den 11 

september 2001. Nordgren (2006) menar att händelsens unika karaktär lämnade stora 

tolkningsutrymmen, vilket krävde tillbakablickar till tidigare berättelser och erfarenheter 

(Nordgren, 2006, s. 217). De syrianska ungdomarna kopplade händelsen till folkmorden på de 

kristna i Seyfo under första världskriget. Andra ungdomar menade att USA var en stormakt 

som ständigt hade begått övergrepp mot andra länder, vilket inte har uppmärksammats på 
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samma sätt 9/11 (Nordgren, 2006). Resultatet visar att ungdomarna använde historien som 

legitimitet för att inte delta i ceremonin som skolan anordnade i samband med den 11 

september. Nordgren sammanfattar de intervjuade ungdomars historiebruk i samband med de 

tysta minuterna på följande sätt: ”Argumenten var politiska men protesten utfördes av 

moraliska skäl medan handlingens funktion snarast tycks ha fyllt ett existentiellt behov” 

(Nordgren 2006, s. 217).  

 

Hartsmars (2001) avhandling visar på det motsatta; eleverna ställde sig aldrig kritiska till 

historiekulturen i skolan eller i samhället, snarare så försvarade eleverna innehållet i deras 

historieundervisning. De menade att undervisningen skulle följa den kronologin som fanns i 

läroböckerna då läroboken bestämde innehållet som skulle tas i olika årskurser. Andra elever 

menade att deras syskon hade haft samma historieundervisning och att det verkade rimligt att 

gå igenom historien kronologiskt (”i ordning”) (Hartsmar, 2001, s. 241). I jämförelsen mellan 

dessa studier är det är viktigt att påpeka, att eleverna i Hartsmars (2001) undersökning gick på 

grundskolan och att de flesta hade en svensk bakgrund. Hartsmar (2001) menar också att de 

flesta elever inte kunde relatera sina egna erfarenheter till de stora berättelserna, vilket också 

motsätter sig Nordgrens (2006) resultat. 

 

Olofssons (2011) studie visar istället på att eleverna hade vilja till att relatera det som lästes 

på historielektionerna till samhället i stort. Eleverna uttryckte detta genom ett politiskt-

pedagogiskt historiebruk, genom att peka på det onda i dåtiden och uttryckte att detta var 

något som människan skulle ta avstånd ifrån i framtiden (Olofsson, 2011, s. 208). Detta 

framgick också i en provfråga där eleverna skulle jämföra det samtida Sverige med 

Weimarrepubliken: ”de elever som besvarade frågan kunde ge uttryck för ett exemplariskt 

eller traditionellt historiemedvetande, med den underförstådda tanken att det nuvarande 

tillståndet av pluralism och demokrati skulle bestå också i framtiden” (Olofsson, 2011, s. 

213). Detta är dock ingen helhetsbild som kan representera alla elever i Olofssons (2011) 

undersökningen, då det även fanns elever som menade att deras mål var enbart att ”råplugga” 

inför provet för att få ett bra betyg (Olofsson, 2011, s. 208). 

 

Lars Andersson Hults (2012) har i sin avhandling Att finna meningen i ett historieprov En 

studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande också använt sig utav elevers 

provsvar för att undersöka olika uttryck av historiemedvetande. Provet hade två frågor stod 

tog avstamp i moraliska resonemang om jämställdhet och demokrati. Frågorna krävde att det 
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förflutna skulle användas som underlag för resonemang om framtiden (Andersson Hult, 

2012). I analysdelen använder sig Andersson Hult (2012) av en matris som utgår ifrån Rüsens 

typologi av olika berättelsetyper (se avsnitt 2.2.6.). Resultatet visar på att de exemplariska 

uttrycken dominerar i elevernas provsvar. Det fanns också skillnader mellan hur flickor och 

pojkar uttryckte historiemedvetande. Flickorna hade fler kritiska uttryckt av 

historiemedvetande, i provfrågan som rörde jämställdhet, jämfört med pojkarna (Andersson 

Hult, 2012).  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångsättet för materialinsamlingen, dess bearbetning och 

min tolkningsprocess. Detta sker utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Kapitlet börjar 

med att teoretiskt beskriva den kvalitativa metoden och fortsätter sedan med en redovisning 

av själva genomförandet. Avslutningsvis behandlas de etiska aspekterna och validitet och 

reliabilitet. Rubrikerna utgör en kategorisering för det innehåll som behandlas, 

uppmärksamma att dessa kategorier även går in i varandra. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
Det finns ingen enkel och entydig definition av vad kvalitativ forskning är och att beskriva 

den utifrån vad det inte är, dvs. utifrån kvantitativ forskning skulle inte ge det någon rättvisa 

(Bryman, 2011, s. 341f, 376). Det går ändå att peka ut några centrala delar i en kvalitativ 

ansats där jag vill främst utmärka den kvalitativa forskningen som tolkningsinriktad. Bryman 

(2011) menar att ”tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av 

hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2011, s. 341). Deltagarna 

som Bryman (2011) syftar på är både forskaren själv och forskarens empiri som hen tolkar, 

därmed så påverkas resultatet av både mig och dem lärarna som jag har intervjuat (Bryman, 

2011, s. 359). Genom en kvalitativ metod har jag haft möjligheten att närma mig lärarnas 

uppfattningar genom intervjuer, för att sedan tolka, begripliggöra och ge det som har sagt en 

mening (Ryen, 2004, s. 14). Samtalet utgör därmed nyckeln till lärarnas uppfattningar och gör 

att forskaren kommer ett steg närma deras synsätt (Bryman, 2011, s. 362). Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt har därmed varit nödvändigt för att komma åt och få en förståelse för hur 

och på vilket sätt historielärare ser på relationen mellan dåtid, nutid och framtid i 

historieundervisningen.  

 

Kritiken ligger i att denna studie, liksom andra kvalitativa studier har påverkats av mig själv 

som forskare och mitt urval. Studiens syfte har dock aldrig varit att beskriva en slutgiltig 

version av verkligheten i stort, eller närmare bestämt att generalisera resultatet över alla 

historielärare eller all historieundervisning, eller för den delen att fastslå att de intervjuade 

personerna kommer att för alltid att ha dessa uppfattningar. Resultatet kommer enbart att 

kunna representera de lärare som jag har intervjuat och hur de tänkte där och då (Bryman, 

2011, s. 360). Eftersom det är forskaren själv som utgör mätinstrumentet i kvalitativa studier 
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är därmed lämpligt att beskriva min tolkningsprocess som har pågått under studiens gång, 

vilket kommer att göras i nästa avsnitt. 

  

3.2 Hermeneutik 
Ödman (2007) menar att tolkning betyder att tyda, att människor berättar om något som vi ser 

som något (Ödman, 2007, s. 57). Den ständigt pågående processen mellan tolkning och 

förståelse är det som utgör hermeneutiken (Ödman, 2007 s. 105f). Detta innebär att min 

uppfattning som jag hade i början av denna studie har förändrats under arbetets gång. Att 

tolka text eller intervjuer ger en insikt och kunskap, inom studieområdet. Materialet ger också 

nya infallsvinklar och perspektiv som ständigt utmanar mig, genom att ställa frågor som jag 

tidigare inte har tänkt på. Genom att fylla kunskapsluckorna och reflektera, ställer jag också 

mina egna frågor till materialet. På så sätt har min tolkning, förståelse och helhetsbild 

konstant förändrats (Ödman, 2007 s. 106).  

 

Totalisering innebär att omfatta en helhet. Öhman (2005) exemplifierar denna process utifrån 

tre tolknings stadier; totalisering, de-totalisering och re-totalisering (Ödman, 2007 s. 66f). 

Den första tolkningen i detta exempel är totalisering, den utgår också ifrån en individnivå. 

Den andra tolkningen är en de-totalisering, den sammanfattar den första tolkningen och 

försöker täcka en större helhet, den utgörs också på en högre nivå. Den sista tolkningen 

omfattar bägge av dess föregångare och lägger sig på en strukturell eller metanivå (Ödman, 

2007 s. 66f). Poängen här är den tolkningsprocessen ständigt strävar efter att bilda en större 

helhetsförståelse. 

 

Då jag successivt genom studien har ändrat min tolkning och förståelse av studieområdet, 

skulle jag vilja lyfta fram några kritiska punkter i min tolknings- och förståelseprocess. För 

det första spelar min egen bakgrund en stor roll. Jag är en lärarstudent med ämnen historia, 

religion och geografi och har en erfarenhet av undervisning genom vikariat och VFU. Jag står 

kritisk till den traditionella historieundervisningen vilket också utgör en viktig aspekt som 

påpekar denna studie. En annan kritisk punkt av totaliseringsprocessen i denna studie har varit 

skrivandet av det första och andra kapitlet. Detta har förändrat min uppfattning av 

historiemedvetande och hur det kan komma till uttryck. Genomförandet av intervjuer och 

bearbetningen av empirin är också en kritisk punkt i min totaliseringsprocess. Den mest 
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kritiska punkten enligt mig var valet av analysverktyg som krävde en större helhetsförståelse 

där det teori och empiri skulle gå hand i hand.  

 

Hermeneutiken och dess tolknings- och förståelseprocess har också gett mig en bredare och 

djupare förståelse för mitt studieområde. Vilket enligt min uppfattning kan stärka analysen, då 

det jag själv som utgör mätinstrumentet. Med denna bakgrund, så står inte studiens resultat 

helt fritt för sig självt, då det finns tidigare forskning vars teori och resultatet går att jämföra 

med denna studie. Argumentationen i denna studie bygger också på tidigare forskning inom 

området vilket gör att studien förhåller sig till en kontext. 

 

3.3 Semistrukturella intervjuer   
Den kvalitativa intervjumetoden erbjuder möjligheten att komma åt respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt för att kunna uppnå studiens syfte (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerade intervjumetoden ger möjligheten till en flexibilitet som gör att intervjun 

kan förhålla sig mellan att vara ett vanligt samtal och en intervju med en viss riktning. 

Samtalen görs med en person åt gången, vilket gör att den som intervjuar kan fokusera på det 

som respondenten talar om och ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna utgår ifrån en 

intervjuguide som kan se olika ut och kan även variera från intervju till intervju (Trost, 2005, 

s. 50). I denna studie har jag utgått ifrån samma intervjuguide, däremot har jag under 

samtalens gång ändrat ordningen som frågorna har ställts i. Vid vissa tillfällen valde jag också 

att inte ställa vissa frågor som jag ansåg att respondenten redan hade besvarat på egen hand.  

 

När det kommer till samtalets riktning och innehåll så har jag så långt som möjligt försökt låta 

respondenterna att styra samtalet, för att komma deras egna uppfattningar. Detta höjer också 

reliabiliteten då respondenten får ett friutrymme. Intervjuguiden påverkar också friutrymmet. 

Trost menar att (2005) intervjuguiden bör innehålla få men väldigt breda frågeområden där 

den som blir intervjuad får själv välja riktning och att ledande frågor ska undvikas vilket har 

gjorts i denna studie (Trost, 2005, s. 50). Kvalitativa intervjuer utgör heller inga förtolkningar 

av begrepp eller andra fenomen (Bryman, 2011). Eftersom uppfattningen av vad 

historiemedvetande är, har en bred tolkningsram och att dess uttryck kan se olika ut så har det 

varit viktigt att ge respondenterna möjligheten att tolka begreppen och hitta egna 

ingångspunkter till sina svar.  
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Samtalens friutrymme har spelat en nyckelroll för att komma åt lärarnas uppfattningar kring 

historiemedvetande. Detta är överlag en styrka som finns i kvalitativa intervjuer, då de ger 

möjligheten att ställa korta och enkla frågor och sedan få tillbaka ”komplexa och innehållsrika 

svar” (Trost, 2005, s. 7). Eftersom lärarna som deltog i denna studie är intresserade och 

arbetar med historiemedvetande, så har jag i början av intervjuerna fått genomtänkta svar med 

bl.a. hänvisningar till läroplanen och forskningen inom området. Det är först när lärare själva 

har fått friutrymmet till att börja tala om omkringliggande saker som deras egna uppfattningar 

har kommit fram till ytan. Detta betyder dock inte att samtalen inte hade några avvikelser 

ifrån temat, snarare tvärtom. Detta visar på flexibilitetens styrka i en semistrukturerad 

intervjumetod, då den som utför intervjun har möjligheten att styra över samtalet (Bryman, 

2011). 

 

3.4 Urval 
I denna undersökning har totalt tre lärare intervjuats utifrån ett visst antal kriterier. Urvalet 

kan kategoriseras olika beroende på dess olika aspekter. Främst så har urval varit målinriktat, 

med fokus på att hitta verksamma lärare som är relevanta för syftet och 

problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 435, Ryen, s. 72). Jag har därmed varit tvungen att 

hitta lärare som jobbar och/eller är intresserade historiemedvetande, för att se vilka 

undervisningsstrategier de använder. Den tidigare forskningen som redovisades i kapitel två, 

visar på att sådana lärare är svåra att hitta. Detta innebär att de lärare som har intervjuats i 

denna studie kan inte statistiskt representera gruppen historielärare i stort (Bryman, 2011, s. 

435). Lärarna som intervjuades i denna studie har vid frågan om vad som är historieämnets 

syfte svarat: historiemedvetande och visat under intervjuernas gång att de är pålästa inom 

området. Jag vill också påpeka att två av dessa lärare har haft en relation till universitetet 

utöver egna studier, detta är något som inte kan förtydligas utan att riskera deltagarnas 

anonymitet. Jag skulle därmed kategorisera respondenterna som pålästa gymnasielärare inom 

området historiemedvetande, för att belysa urvalets förhållande till gruppen historielärare i 

stort (Trost, 2005, 117). 

 

Tillvägagångssättet för att hitta dessa lärare kan kategoriseras som snöbollsurval eller 

bekvämlighetsurval. Snöbollsurvalet är baserat på faktumet att det var min handledare som 

tipsade mig om två historielärare som jag senare tog kontakt med. Jag frågade också runt i 

min umgängeskrets som har en relation till skolan och fick tips på samma personer (Bryman, 
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2011, s. 434). Detta kan också delvis ses som ett bekvämlighetsurval då dessa lärare tackade 

ja till att ställa upp. Den tredje läraren var en bekant till mig som också tacka ja, urvalet har 

därmed utgått ifrån det som fanns tillgängligt inom min krets (Trost, 2005, s. 120). Detta 

påverkar graden av variationen i urvalsgruppen, som helst ska vara så heterogen som möjligt 

(Trost, 2005, s. 117). Den finns ändå en del skillnader mellan de lärarna som t.ex. 

arbetslivserfarenhet och arbetsplats men urvalet i denna studie har främst baserat sig på att 

hitta relevanta personer för studiens frågeställning, vilket har varit svårt nog. Detta leder till 

frågan om tre intervjuer är tillräckligt många för att få fram ett resultat. Trost (2005) menar att 

ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl genomförda (Trost, 

2005, s. 123). Djupgående intervjuer som gjordes i denna studie skapar också en variation av 

innehållet i samtalen. Jag kan inte hävda att en teoretisk mättnad har uppnåtts vilket skulle 

innebära att den sista intervjun inte tillför någon ny information (Bryman, 2011, s. 436). Det 

går också att diskutera om 50 minuters långa kvalitativa intervjuer där respondenterna själva 

styr över största delen av samtalet, kan nå en teoretisk mättnad. I kvalitativa studier handlar 

det snarare om att empirin ska kunna besvara problemställningen, därav har djupet spelat den 

avgörande rollen och inte antalet lärare (Trost, 2005, s. 113). 

 

3.5 Genomförande – Kontakt, förberedelse, intervju och transkribering 
I slutet av höstterminen 2017 tog jag kontakt med tre lärare och intervjuerna skedde inom 

några veckors tid, då dessa lärare hade tackat ja till att ställa upp. Jag bokade upp en 

tvåtimmars-träff med varje lärare utifrån två anledningar. Dels för att slippa stressiga 

situationer och dels för tillägna en tid innan intervjun för att skapa en god relation till 

personerna som jag skulle intervjua, vilket är viktigt aspekt för att få dem att öppna upp sig 

(Trost, 2005, s. 69). Platsen för intervjun är också en viktig aspekt, då den ska fungera som en 

trygg miljö för respondenten och samtidigt vara en lugn miljö utifrån ljudnivån och 

distraktioner (Trost, 2005, s. 44). Eftersom de intervjuade personerna i denna studie är 

verksamma lärare, så hade vi tillgång till klassrum som användes under intervjuerna. En av 

intervjuerna genomfördes i ett klassrum på Karlstads universitet som jag själv hade bokat då 

en av lärarna befann sig där den dagen. 

 

Innan genomförandet av själva intervjuerna krävdes ett visst antal förberedelser. Trost (2005) 

menar att forskaren bör ha ett tydligt syfte att utgå ifrån och samtidigt vara inläst på 

studieområdet för att kunna bemöta det som sägs under intervjun (Trost, 2005, s. 50). 



 25 

Intervjuerna i denna studie är därmed medvetet gjorda efter att majoriteten av kapitel två var 

färdigskrivet. Tidigare forskningen gav inspiration till vissa utgångspunkter i min 

intervjuguide. Dels genom att jag hade stött på olika sätt som historiemedvetande kunde 

uttryckas igenom, vilket gjorde att jag kunde ställa bredare frågor där respondenterna fick 

bestämma samtalets riktning. Dels också genom att jag kunde titta på tidigare intervjuguider. 

För att minimera risken att påverka eller feltolka respondenten så föreslår Kihlström (2007) 

att den som utför intervjun skriver ner sin egen förförståelse eller åsikt för att vara medveten 

om den under intervjun (Kihlström, 2007). Detta är också något som jag har utgått ifrån innan 

intervjuerna genomfördes för att tydliggöra för mig själv mina egna tankar och förståelse för 

studieområdet.  

 

Intervjuerna var i genomsnitt 50 minuter långa och spelades in med en dator. Eftersom datorn 

och inspelningsprogrammet på dess skärm kan uppfattas som en distraktion så placerade jag 

den vid sidan av bordet, med skärmen riktad mot mig. Samma sak gjordes med intervjuguiden 

för att undvika den så mycket så möjligt och istället ha ögonkontakt med respondenten. Att 

titta på den intervjuade är ett sätt att visa uppmärksamhet och intresse, vilket kan bidra att 

personen öppnar upp sig mer (Trost, 2005, s. 75). Jag började alltid intervjuerna med att be 

lärarna att berätta lite om dem själva, för att få igång samtalet. Sedan ställde jag frågan om 

vad dem ansåg vara syftet med historieämnet och vad de ville åstadkomma. Efter detta har 

samtalsinnehållet under dessa intervjuer varierat. I slutet av varje intervju har lärarna haft en 

möjlighet att tillägga övriga funderingar eller att förtydliga något. 

 

Eftersom intervjuerna spelades in så transkriberades varje intervju dagen efter inspelningen 

för att få med hur lärarna talade om vissa saker och andra intryck (Bryman, 2011, s. 428) Det 

är viktigt att påpeka att övergången från en mänsklig röst till text gör att sådant som känslor, 

tvivel, ironi och stunder av tystnader försvinner (Gillham, 2008, s. 165). I min transkribering 

har jag försökt få med en del av detta genom att markera sådana stunder och skriva ut på 

vilket sätt som respondenten har uttryckt sig. Med det sagt, så utgör inte transkribering en 

exakt återspegling av verkligheten som skedde i det fysiska rummet utan är en reproduktion, 

en översättning och min egen tolkning av det som sades (Gillham, 2008, s. 165). 
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3.6 Analys och bearbetning 
Efter att transkriberingarna var färdigställda, gjordes en ytterligare bearbetning av materialet, 

denna bearbetning kommer att presenteras i nästa kapitel. Vid genomläsningen och 

bearbetningen av transkriberingen uppkom det tankar om möjliga analysverktyg som skulle 

kunna användas för att analysera materialet. Det är viktigt att påpeka att valet av 

analysverktyget inte gjordes vid bearbetningen av transkriberingarna utan tillkom under ett 

senare skede, vilket jag kommer att redogöra för senare. Vid bearbetning gjordes ett urval där 

ca 17 000 ord blev 5000. Vid denna komprimering har jag valt att utelämna upprepningar och 

vissa exempel av undervisningssekvenser där enda skillnaden har varit innehållet som 

undervisningen utgick ifrån. Ett sådant urval kan förmedla en annorlunda bild av intervjuerna, 

då lärarna bl.a. har talat olika mycket om de tre tidsdimensionerna. För att motverka detta har 

jag kommenterat det som lärarna har sagt i relation till hela intervjun, dvs. om något har varit 

återkommande under samtalen eller inte. Kvantiteten är i min mening också mer eller minde 

irrelevant för denna studie vars syfte är att få förstå ett hur. Annat som har utelämnats har 

varit sådant som ligger utanför studiens ramar som t.ex. förklaringar till historiska händelser, 

kritik mot läroböcker, mm. Det har också varit sådant som var möjligen riktat personligen mot 

till mig, exempelvis skämt, allmänt prat om kollegor, elever och läraryrket etc.  

 

Det är inte ovanligt för kvalitativa studier att precisera frågeställningarna efter att allt material 

har samlats in och tolkats. Teoribildningen och analysverktygen uppstår därmed efter att 

forskaren har fått en helhetsbild av empirin (Bryman, 2011, s. 346f). Min egen 

tolkningsprocess och förståelse har ständigt gett en större helhetsbild. I denna studie skapades 

analysverktygen efter att bearbetningen av transkriberingen var färdigställd. Processen tog 

därmed ett steg bakåt efter att empirin hade tolkats och teoridelen i kapitel två 

kompletterades, vilket sedan ledde till att analysverktygen kunde skapas (Ryen, 2004, s. 108). 

Detta kallas för grundad teori eller induktiv analys, vilket innebär att ”man tillåter teoretiska 

idéer att härledas utifrån de data som samlats in” (Bryman, 2011, s. 348f). Detta betyder att 

teorin skapas utifrån en tolkningsprocess som startar redan vid problemformuleringen. Jag har 

därmed vid ett tidigt skede funderat över hur materialet kan komma att se ut och hur det kan 

analyseras. Under intervjuerna var jag påverkad av den tidigare forskningen och associerade 

lärarna uttalen med möjliga kategoriseringar. 

 

Ryen (2004) menar på att det inte går att skilja databearbetning och tolkning helt från 

varandra (Ryen, 2004, s. 109). Jag har under bearbetning av materialet, tagit fram ett urval 
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som kan besvara denna studies syfte men också givit olika uttalande olika mycket utrymme, 

då t.ex. vissa uttalanden har sammanfattats och andra har citerats. Detta är dock en allmän 

utmaning i den kvalitativa metoden där forskaren utgör mätinstrumentet. 

 

3.7 Etiska aspekter  
Denna studie har tagit hänsyn till de fyra kraven om information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande som frånskrivs av Vetenskapsrådet (2002) i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Gällande informationskravet så presenterade jag 

mig själv och talade om att jag var en lärarstudent och att jag skrev en uppsats om 

historiemedvetande. En av de intervjuade lärarna är en gammal bekant till mig, därmed 

krävdes ingen personlig presentation av mig själv, utan snarare om själva studien. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) ses lärare som en grupp av icke-etisk känslig natur så länge 

intervjuerna inte handlar om deras privatliv och sker under deras arbetstid (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Det betyder dock inte att de ska behandlas på ett annorlunda sätt. Lärarna fick 

information om att jag ville göra en studie om deras arbete med historiemedvetande. Jag 

förklarade också att jag hade fått deras kontaktuppgifter ifrån min handledare och att jag 

letade efter lärare som var intresserade av och/eller jobbade med historiemedvetande.  

 

När det kom till samtyckeskravet så visade alla lärare ett intresse av att ställa upp, enligt dem 

handlade det om tillgänglighet och att hitta en tidslucka för en eventuell intervju. Ingen av 

deltagarna i denna studie har valt att avbryta intervjun men däremot ångrat det som de har 

sagt och omformulerat sig. Även om lärarna i detta fall inte uttalat att detta ska strykas, så har 

jag utifrån etiska skäl valt ta bort sådant material (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Angående 

konfidentialitet så har alla uppgifter som kan identifiera lärarna i denna studie tagits bort, en 

sådan avidentifiering utgör någonting mer än att enbart byta ut några namn. I denna studie har 

jag granskat transkriberingen efter information som kan härleda till deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12f). Gällande nyttjandekravet så kommer den insamlade empirin 

enbart användas för studiens syfte.   

 

3.8 Validitet och reliabilitet 
Det finns en allmän debatt inom forskningen om huruvida begreppen validitet och reliabilitet 

kan användas på kvalitativ forskning på samma sätt som de används i kvantitativ forskning 

(Ryen, 2004, s. 136ff). Bägge begreppen handlar i stort om resultatets trovärdighet utifrån 
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vissa kriterier. För att se till dessa kriterier så kommer denna studie likt annan kvalitativ 

forskning att stöta på problem. Den externa validiteten håller inte, då studien omfattats av 

enbart tre individer som är även styrda av ett målinriktat urval (Bryman, 2011). När det 

kommer till replicerbarheten så är den helt enkelt omöjligt att uppnå, då resultatet har 

påverkats utav både mig och mitt urval. Trost (2005) menar också på att ”människan är inte 

alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process. Det innebär i sin tur att 

svaren inte alls nödvändigtvis skall bli desamma varje gång den givna frågan ställs” (Trost, 

2005, s. 112). Utifrån detta måste studiens tillförlitlighet mätas på ett annat sätt.  

 

Trost (2005) menar här att trovärdigheten ligger i att empirin är insamlad på ett seriöst sätt 

och är relevant för problemställningen och att det finns en rapportering om genomförandet 

(Trost, 2005, s. 113). Utifrån detta blir antalet genomförda intervjuer mindre relevanta, då det 

är intervjuernas djup som har varit den avgörande faktorn för att nå studiens syfte. Validitet 

handlar om att förstå det som respondenten säger utifrån hens egna synsätt (Trost, 2005, s. 

113). Jag har kunnat närma denna förståelse dels genom att se hur lärarna använder vissa 

begrepp i olika kontexter och dels genom att under intervjuns gång kunna be lärarna att 

förtydliga vad de menar. Att säkerställa och kontrollera min förståelse av innehållet kallas för 

precision (Trost, 2005, s. 112). När det kommer till reliabilitet och slumpens inflytelse på 

studien så är detta ett problem när det kommer till kvalitativa intervjuer, som jag tidigare 

påvisade. Å andra sidan så har variationen uppmärksammat i studiens resultat, skillnaden i det 

som lärarna har talat om är också något som ligger till grund för de valda analysverktygen. 

Reliabilitet kan också diskuteras utifrån min egen påverkan på studien, detta är ett allmänt 

problem vid kvalitativa studier som bygger på tolkning. Att var helt objektiv är omöjligt då 

jag har en bakgrund, en historia och existerar i en viss kontext. Objektivitet måste därmed 

handla om att redogöra för min tolkningsprocess som har pågått under studiens gång och 

ständigt redogöra för vad som är ett svar, ett resonemang, en spekulation och vem det 

kommer ifrån (Trost, 2005, s. 113). 
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4. Intervjuer 
I detta kapitel redovisas bearbetning av de genomförda intervjuerna som kommer ligga till 

grund för analysen. Intervjuerna presenteras var för sig och följer de teman som 

respondenterna har talat om. Mina inlägg och kommentarer utgör en förtydligande och 

förklarande funktion, till respondenternas utsagor. Jag kommer även att uppmärksamma vissa 

om någonting är ett återkommande tema för att visa utsagorna relation till hela intervjun. 

Uppmärksamma att studien inte använder sig av personernas riktiga namn. 

 

4.1 Intervjun med Sören 
Sören är en nyexaminerad samhällskunskaps- och historielärare. Han har jobbat som 

gymnasielärare i drygt ett halvår och undervisar enbart i kursen historia 1b på ett 

estetprogram. 

 

När Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) talar om historieämnets syfte och 

sina egna intentioner så är begreppen historiemedvetande, historiebruk och källkritik väldigt 

centrala. Sören menar på att han ser historiemedvetande som överordnat: 

 
Men annars är det övergripande syftet … historiemedvetande. Att få det här … personliga 
förhållningssättet med dåtid, nutid och framtid och se att historien genomsyrar alla dem tre. Och 
att man kan reflektera över sitt eget liv och tillvaro utifrån historia. [...] De får med mer av [att] 
de kan se att historien är någonting som finns överallt i samhället, [någonting] som de kan känna 
igen och koppla till och kanske reflektera över på något sätt. (personlig kommunikation, 13 
december 2017). 

 

Det personliga förhållandesättet till historien, att historien finns runt omkring oss och att 

elevernas måste lära sig att känna igen är något som Sören (personlig kommunikation, 13 

december 2017) ständigt återkommer till under intervjun. Sören menar också att eleverna 

måste ha kunskaper om historia för att kunna utveckla ett historiemedvetande, vilket också är 

ett återkommande tema som bl.a. framgår när han talar om sin undervisning:  

 
... Jag tycker … att kunskapskraven kan vara en väg till att utveckla det här historiemedvetandet. 
T.ex. att man jobbar med historiebruk, man jobbar med källkritisk, man jobbar med 
referenskunskaper som då blir hela på något sätt och det är då sakkunskapen. För jag tycker ändå 
att man behöver förkunskaper och kunskaper om historia för att kunna utveckla ett 
historiemedvetande. [...] Om man tänker läroplanen, nerifrån och upp. … Att kunskapskraven 
inte ligger … i botten, men i alla fall ganska långt ner. Och sedan jobbar man sig upp till 
förmågorna som man kan knyta till kunskapskraven och sen … till ämnets övergripande syfte 
(personlig kommunikation, 13 december 2017). 
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Enligt Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) så uppnås historiemedvetande 

genom ett X-antal förmågor och färdigheter som baseras på kunskapskraven i läroplanen, han 

ger ett flertal exempel på detta: 

 
Vad gäller just kunskapskraven blir det ju ofta att jag knyter dem till någon examinationsuppgift. 
[...] Den fösta examinationsuppgiften som jag har gav mina elever var kopplad till antikens 
Grekland, den handlade om slaget vid Thermopyle. Då utgick jag till stor del från 
kunskapskraven i hur jag formulerade den examinationsuppgiften (personlig kommunikation, 13 
december 2017). 

 

Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) berättar vidare om examinations-

uppgiften sista del, där fick eleverna en bild på: ”[...] det nynazistiska partiet i Grekland som 

demonstrerade framför en staty av Leonidas. [...] Då bad jag [dem] om att identifiera. – Vad 

är det här för typ av historiebruk och varför är det aktuellt då bilden är tagen?”. I detta 

exempel blev antikens Grekland kopplat till färdigheten, historiebruk och på så sätt även 

kopplat till nutid. Sören menar att han oftast jobbar enligt detta sätt: ”Det är oftast så jag 

försöker jobba överlag. Vi följer kronologin någorlunda och så väljer jag vart vi gör 

fördjupningar utifrån det jag tycker. – Nämen, här kan jag finna ett bra exempel där vi kan 

hålla på med källkritik eller historiebruk”. 

 

När jag frågar Sören om vad som händer de gångerna då kronologin inte följs, så lyfter Sören 

(personlig kommunikation, 13 december 2017) fram två konkreta exempel. Den första 

undervisningssekvensen som han berättar om handlar om Rikard Wolff, vilket Sören uttrycker 

har en ”intresseväckande” funktion i undervisningen. Sören hade läst en intervju med Rikard 

Wolff*: 

 
[...] Där han var väldigt reflekterande över sitt förflutna, nutid och lite om framtiden också. Och 
då berättade han i den intervjun att allting började i Karlstad. Att han är delvis uppvuxen här och 
att han fortfarande kände sig … trots att han var i 60års åldern, att han befanns i … klivet från 
ungdomen till att bli man, som Sundsta innebar.  
 
Så han kände att han hade en väldigt nära koppling till sitt dåtida jag, … det var inget långt steg 
trots att det hade gått [en] så lång tid. Och att hans låtval inför den turnén han höll på med, på 
slutet också hade blivit inspirerat av hans förflutna. Viljan [av] att bli artist och lyckas i livet men 
också kärleksteman, sånt som var väldigt stort för honom senare i livet.  
 
Då fick jag ju tillfälle att lyfta fram. – Ja, det här är en person som reflekterar över sin egen 
historia på ett väldigt nyanserat sätt ... Den här typen av förhållningsätt [är] det som … 
historiemedvetande innebär. Det var lite av det som jag ville förmedla, att historia är någonting 
som berör oss väldigt personligt (personlig kommunikation, 13 december 2017). 

                                                
* Rikard Wolff dog i november 2017 och hade gått på Sundstagymnasiet som Sören jobbar på. 
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I detta exempel utgick Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) ifrån nutiden 

med syftet att visa för eleverna vad historiemedvetande kan innebära. Sören kallar det här för 

”cold open” vilket syftar på att inslagen i undervisningen börjar i nutiden. Han berättar sedan 

om en annan lektion som också utgick ifrån nutiden: 

 
Då skrev jag Emmanuel Macron på tavlan, trots att de visste att vi skulle börja med antikens 
Grekland och så ställde jag följdfrågan – Varför har jag skrivit det här namnet eller vem är den 
här personen? [...] Då kopplade jag in det här, att veckan innan lektionen så hade Emmanuel 
Macron åkt till Aten för att lansera sitt framtidsprojekt om ett mer demokratiskt Europa. Och då 
påpekade jag här både att – Här har vi en person som ägnar sig åt historiebruk men som också 
visar på sitt historiemedvetande (personlig kommunikation, 13 december 2017). 

 

Under intervjuns gång tar upp Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) flera 

andra liknande exempel där han har använts sig utav ”cold open”. För att nämna några av 

dessa exempel så kopplar han bl.a. den fiktiva tv-serien Game of Thrones till medeltiden och 

att han har inlett arbetsområdet som behandlar medeltiden med att diskutera existentiella 

frågor. Sören uttrycker att inslag som börjar i nutiden blir ”sidospår” i undervisningen. 

 
Då kan det bli att man börjar lite på ett sidospår och att övergången till det man ska hålla på med 
resten av lektionen / kan bli lite att man bara suddar ut på tavlan / … – Det här var lite av ett 
sidospår, nu kommer vi tillbaka till det vi har hållit på med [...] Jag skulle i alla fall själv vilja ha 
en smidig övergång varje gång och på något sätt kunna koppla [undervisningen] och jobba med 
det dagsaktuella. Men där är jag kanske för fast i … kronologin (personlig kommunikation, 13 
december 2017). 

 

När jag börjar ställa frågor om framtiden, så finner Sören (personlig kommunikation, 13 

december 2017) det som en svåråtkomlig tidsdimension: 

 
Det är oftast det svåraste att få med, vad gäller att arbeta med historiemedvetande. För det jag har 
sett, jag vet inte om det stämmer för alla lärare men just som historielärare är man benägen att 
fastna i det förflutna. Man jobbar sig den vägen framåt, jag måste förklara det här först för att ta 
oss fram till nutiden. 
 
Men även när man jobbar så, så blir det mycket dåtid och nutid. Där hamnar jag i alla fall, … det 
blir oftast svårt att få in framtidsperspektivet.  
 
Oavsett om det är ibland [en] befogad eller obefogad rädsla. Man tänker att – Nej, eleverna 
behöver mer förkunskaper för att jag ska kunna koppla [det förflutna] till det här nutida 
exemplet. Och då blir det den här fällan att [...] man börjar i dåtid och jobbar sig framåt 
(personlig kommunikation, 13 december 2017). 

 

Han påpekar också att framtiden kommer i skymundan då fokus först och främst läggs på att 

sammankoppla dåtid med nutid (personlig kommunikation, 13 december 2017). 
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Man känner – Ja! Jag lyckades knyta an och börja i nutiden och jobba mig bakåt. Och det känner 
man att, ja man blir och glad och nöjd av det och så tappar man lite framtidsperspektivet. Hur 
någonting man har tagit upp eventuellt kommer spela roll i framtiden. Och där tror jag man 
behöver jobba lite med att se dem kopplingarna själv. 
 
Jag tror [att] många andra historielärare också missar framtidsperspektivet och jag tror att vissa 
lärare är rädda för det för att det blir för mycket spekulation (personlig kommunikation, 13 
december 2017). 

 

När jag ber Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) om att ge exempel på när 

hans elever har visat uttryck för historiemedvetande, så tar Sören upp följande exempel:  

 
Det kan genom små kommentarer, någon elev som – Jamen, det här anknyter ju till det här. [...] 
Att en del elever påpekar att historia är sånt som genomsyrar allting, att vi kanske kommer ändra 
[våra] uppfattningar om det här i framtiden. Att vi kanske kommer tänka annorlunda och 
reflektera annorlunda om de här frågorna och sådana saker (personlig kommunikation, 13 
december 2017). 

 

4.2 Intervjun med Kristian 
Kristian har jobbat som gymnasielärare i två år och undervisar i engelska och historia. Han 

håller i kurserna Historia 1b och 2b och undervisar för det mesta på ett estetprogram. 

 

När Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) beskriver historieämnets syfte så 

utgår han ifrån historiemedvetande: 

 
… historieämnets syfte är att få våra elever att förstå att vi är produkter av det förflutna … våran 
framtid kommer att ändras av vad vi själva har lärt oss av det förflutna, vår plats idag. – Nu blev 
det såhär, väldigt historiemedvetet. [...] Jag vill att eleverna ska förstå det förflutna till den grad 
så att de faktiskt förstår att de är en produkt av det. … Jag vill att de ska respektera det förflutna 
och inte döma det förflutna med dagens måttstock, för då tror inte jag att man lär sig någonting 
av det. Så jag vill att de ska lära sig av det förflutna för att undvika den så mytomspunna 
historiska cirkeln (personlig kommunikation, 18 december 2017). 

 

Detta uttalande visar att Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) har en 

ambition som är större än att enbart koppla de tre tidsdimensionerna med varandra. När jag 

frågar honom om hur han gör för att uppnå detta, så talar Kristian om ”informella samtal”. 

 
Undervisningen; man redogör för det förflutna … då märker jag att mina elever bara plockar in 
det som att – Det här behöver jag kunna inför ett prov, eller – Det här behöver jag kunna för 
uppsatsen. Men det blir mycket informella samtal i undervisningen, alltså när man har släppt lös 
själva föreläsandet och det muntliga till att diskutera med eleverna, … varför man tycker så som 
man gör. Varför världen ser ut som den gör, varför vi har en maktstruktur, … varför Europa ser 
ut som det gör, osv. (personlig kommunikation, 18 december 2017). 
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För att tydliggöra skillnaden, mellan den formella och informella undervisningen som 

Kristian talar om, så förknippar Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) den 

formella undervisningen med det som behöver göras för att eleven ska uppnå ett visst betyg, 

medan ”…eleverna lär sig livsläxorna i samtalet med lärare och klasskamrater som inte har 

med formell undervisning att göra”. Kristian menar också att det är i den ”informella 

undervisningen” som elevernas frågor besvaras. Han berättar att det finns en del elever som 

ställer frågor till honom om samtiden: ”…dem förstår t.ex. inte hur Donald Trump kan ha 

blivit vald som president, den är ganska vanlig”. När Kristian talar om begreppet 

historiemedvetande, så beskriver han tidsdimensionerna som tätt sammankopplade:  

 
Att just få ihop … hur det förflutna, nutid och framtid är väldigt beroende av varandra och [är] 
en produkt av varandra, definitivt ingen slump. Att saker och ting inte händer slumpmässigt i 
historien, alltså det här epoktänket vi har i skolan. Att epoker är bara ett sätt kategorisera, 
världshistorien är mer komplicerad än så … allting är en produkt och en fortsättning på 
någonting tidigare (personlig kommunikation, 18 december 2017). 

 

Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) börjar sedan tala om framtiden och 

menar att om vi inte förstår: ”…varför vi är, där vi är idag, så kommer vi inte att förstå varför 

vi påverkar framtiden nu. Framtiden ligger inte långt framför oss … det är faktiskt vi som 

lever nu, som förmodligen formar samhället om hundra år”. När jag frågar Kristian om 

nutiden i hans undervisning så berättar Kristian om flera olika undervisningssekvenser: 

 
Ett konkret exempel på en händelse som vi gjorde när han, [Trump] flyttade USA:s ambassad 
[och] utmärkte Jerusalem till Israels huvudstad. Vilket är då ett väldigt politiskt ”statement” som 
man kanske … inte förstår om man inte är insatt i Palestinakonflikten, vilket jag själv inte är och 
mina elever är definitivt inte [det]. För att förklara varför det ens spelar någon roll, varför det är 
på våra nyheter och sådana grejer. Då behöver man ju koppla [händelsen] till regionens tidigare 
oroligheter och varför Jerusalem är en sådan viktig symbol (personlig kommunikation, 18 
december 2017).  

 

För att förklara denna nutida händelse för eleverna, så använder sig Kristian (personlig 

kommunikation, 18 december 2017) av två olika historiska skeenden:  

 
I min Historia 2B … hade vi jobbat med just korstågen som ett moment. Då var det väldigt 
enkelt att återkoppla till det momentet och förhoppningsvis ge eleverna en fördjupad förståelse 
om varför vi jobbade med … [den] heliga staden Jerusalem så mycket under korstågen. För dem 
som inte har gjort Historia 2B utan Historia 1, då var det mer regionen i sig, dess symboliska 
värde på 1900-talet, alltså judarna efter WWII. Och vad man egentligen gör … i nuet [är att man] 
ger den heliga staden till judarna igen, och framför allt ger [de] en maktstatus i det politiska 
samhället (personlig kommunikation, 18 december 2017). 
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Kristians (personlig kommunikation, 18 december 2017) arbetssätt sätter därmed nutiden i 

fokus och förklarar den utifrån det som eleverna förtillfället håller med. Han ger ytterligare ett 

exempel där korstågen kopplas till nutiden: 

 
George W Bush använde då … korstågen som ett typ av språk, alltså som en retorik och 
symbolism för att motivera USA:s invasioner i Mellanöstern. – Usama Bin Laden var inte sämre, 
han. Han använde också korstågen som en historisk symbol för vad dem kristna gjorde mot 
islam. Skillnader är att de båda … har en varsin tolkning av vad korstågen är. En positiv och en 
väldigt negativ laddad tolkning.  
 
Det vill jag verkligen få eleverna att förstå, att historia inte betyder samma för alla. – Vi tycker 
att korstågen är det här, det tycker inte dem som har blivit utsatta för det, osv. Så det var därför 
vi använde just korstågen, för att det gick att koppla till dagen (personlig kommunikation, 18 
december 2017). 

 

Den sistnämnda meningen i Kristians (personlig kommunikation, 18 december 2017) citat 

visar på att kopplingen mellan det förflutna och nutiden var planerad vilket han sedan 

bekräftar genom att visa mig lektionsplaneringen. Jag frågar Kristian om han har något 

exempel på där han har berört framtiden. Kristian förklarar då att: ”Då har jag där gjort det 

enkelt för mig själv och tagit in kunskapskravet, framtiden”. Kristian berättar att denna 

undervisningssekvens börjande med att eleverna fick studera terrorismens historia och ”att 

dem att spekulera lite [om] framtidens terrorism” under en lektion i seminarieform, där 

eleverna fick diskutera möjliga utvecklingslinjer inom detta område. Han nämner också hans 

elever håller förtillfället på med en annan uppgift som berör framtiden:  

 
… I historia 1B har jag en liknande frågeställning om just framtiden. Jag har inte fått in dem än 
utan de lämnas in imorgon. Franska och amerikanska revolutionen hoppas jag att de [kopplar] till 
arabiska våren … eller vad är nästa steg i demokratin [är]. Vi har då haft antiken tidigare så de 
ska veta att demokratin inte har varit likadan utan att demokratin har utvecklats och därmed med 
all logikens makt bör fortsätta [att] utvecklas (personlig kommunikation, 18 december 2017). 

 

Både exemplen som berör framtiden i detta fall bygger på att eleverna ska själva göra 

kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Kristian (personlig kommunikation, 18 december 

2017) uttrycker också explicit i slutet av intervjun att han har en skeptisk inställning till 

framtidsdimensionen: ”I text tror jag t.o.m. att jag kan ibland cyniskt säga att – Du ska dra 

slutsatsers om framtiden, det kan du omöjligt veta hur det kommer vara. [...] Vilket ger 

eleverna en väldigt tydlig uppfattning om att här är ett skit-kunskapskrav”. Kristian talar 

också om hur han bygger upp sin undervisning utifrån kronologi och tematik, vilket han 

varierar beroende på vilken kurs som han undervisar i:  
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Skulle jag då också ta bort det här trygghetsnätet i att man kan memorera in saker om epoker 
som en liten lista, så tror jag att det skulle bli övermäktigt för elever. Men det är någonting man 
skulle kunna testa i historia 2B, där har jag inget kronologi-tänk alls. Där är det olika 
fördjupningar, tematiska sådana. För då har vi redan haft världshistorien från nomadmänniskorna 
till 2017 i en perfekt värld. 
 
Just nu jobbar vi med propaganda, vilket vi gör för att eleverna går på estet och vi är med i 
musikhjälpen och jag vill de ska skapa någonting … lite program färgat, för att det ska vara 
lättare och roligare till jul. Efter jul är det genus och sen så har vi också en historisk 
undersökning i slutet och då är det upp till eleverna (personlig kommunikation, 18 december 
2017). 

 

Historia 1b är alltså kronologiskt uppbyggt medan Historia 2b utgår ifrån olika teman. 

Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) kommer senare under intervjun fram 

till att Historia 2b också har en kronologisk ordning.  

 
Nu när jag tänker efter så blir det ganska kronologiskt där också. Fast med mycket större sjok av 
tid som inte alls bygger upp på kronologi men likt förbannat så börjar man långt tillbaka och 
landar i dagens samhälle tillslut ändå. Så undermedvetet är jag kronologiskt även i [historia] 2B. 
Det är viktigt då tydligen … motvilligt viktigt (personlig kommunikation, 18 december 2017). 

 

4.3 Intervjun med Tomas 
Tomas är en gymnasielärare med examen i samhällskunskap och geografi. Han är också 

behörig i historia, vilket han anser vara hans huvudämne. Tomas har jobbat som 

gymnasielärare i 15 år och har sedan 2011 enbart undervisat i kursen Historia 1b på 

samhällsprogrammet. 

 

När Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) talar om historieämnets syfte så 

skiljer han på tjänstemannaperspektivet och sina egna intentioner.  

 
Men det är klart, om du frågar mig i mitt tjänstemannaperspektiv så är ju syftet att utveckla 
elevernas historiemedvetande. Jag måste väl också säga att det är väl dit jag mer har gått i min 
egen förståelse för vad ämnet kan vara. Så min egen historiesyn och ämnesuppfattning har börjat 
närma sig den här officiella, som skolverket står för.  
 
Men tidigare så hade jag en uppfattning om att – När ni är klara med den här kursen, då vill jag 
att ni ha ett historiskt tänk […] Sen när jag kom i kontakt med ”historical thinking” så kände jag 
att det var ju det [här] som jag [hade] tänkt (personlig kommunikation, 21 december 2017). 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) förklarar sedan att ”historical 

thinking” inte nödvändigtvis bör motsätta sig historiemedvetande: ”Idag så ser jag inte det 

[som en] motsättningen alls faktiskt, att det skulle vara det ena eller det andra”. Jag ber Tomas 

att förklara hur han ser på detta ”närmande” som han talar om och får följande svar: 
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… tidigare, när jag började jobba 2002 och framåt, egentligen fram till GY11. Så ville jag att 
man skulle förstå dagens [samhälle], alltså som elev, när man var klar med min kurs. Min önskan 
var att de skulle förstå dagens samhälle utifrån historien.  
 
Framtidsperspektivet, fanns med lite grann. Jag kom ihåg att jag hade någon fråga på någon 
examination. – Nu när vi är klara med kursen och du blickar framåt 10, 15, 20 år, var tror du då 
att vi är? Men mer avancerat än så var det inte (personlig kommunikation, 21 december 2017). 
 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) berättar sedan om hur han jobbar med 

att utveckla elevers historiemedvetande. 

 
Då jobbade mycket med kausalitet, med orsak-verkan. Det är det sättet som jag ändå ser [som] 
en möjlighet att göra i klassrummet eller ett möjligt sätt att göra det för att utveckla elevernas 
historiemedvetande. Om jag kan koppla ihop dem här olika tidsdimensionerna; då, nu och sedan, 
framförallt då och nu. [...] Att kunna förklara dagens samhälle utifrån historiska faktorer 
(personlig kommunikation, 21 december 2017). 
 

 

Detta blir ett återkommande tema genom hela intervjun, Tomas (personlig kommunikation, 

21 december 2017) betonar kausaliteten och talar om att vissa mönster i historien är 

återkommande. Detta är hans tillvägagångssätt för att skapa en relation mellan då, nu och 

sedan. ”[...] jag arbetar / eller vi klassen arbetar med orsak och konsekvens och kontinuitet 

och förändring. Då kan man liksom ändå se historiens utveckling fram till idag och förställa 

sig att det här kommer att spela roll i framtiden”. Tomas ger flera konkret exempel på där han 

har undervisat utifrån denna strategi. 

 
Det är då väldigt tacksamt att se … hur de här olika orsakerna som olika böcker tar vävs ihop till 
att bli då Romarrikets undergång, om vi nu ska kalla det så. En av dem var ju inflation som man 
fick i slutet av västroms existens [...] och då kommer man in på inflation och så ser man, att det 
blir problem och då tog jag [upp] andra exempel på inflation i historien.  
 
Så kan man då säga – Ja, det blev inte bra där, det blev inte bra där, blev inte bra i Tyskland 
under 20-talet, blev inte bra i Sverige under 80-talet [...] – Och då har vi en historia av inflation, i 
det här fallet då, och vi har sett att det blir dåligt. Därför är det kanske någonting som vi kommer 
att undvika och så, framåt i framtiden (personlig kommunikation, 21 december 2017). 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) gör sedan en koppling mellan inflation 

och de migrationsrörelser som är aktuella idag: 

 
[...] vi har stora migrationsrörelser, vilket är aktuellt nu och vi har olika ekonomiska situationer i 
mottagarländerna. Det kan vi också se gång på gång i historien att det kan bli sociala spänningar. 
Friktionsytor som Carl Bildt utryckte det en gång i tiden.  
 
I mottagarländerna då, beroende på om ifall man har en låg- eller högkonjunktur. Det kan man 
också se ett mönster av. Och det kanske man också kan säga någonting om. – Att så kanske det 
kommer bli i framtiden också (personlig kommunikation, 21 december 2017). 
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Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) berättar också att han för tillfället 

håller på med ett moment som behandlar den starka statens utveckling under 1500-, 1600- och 

1700-talet, som eleverna får studera utifrån olika förklaringsmodeller.  

 
[...] religion, politik och ekonomi är tre förklaringsmodeller som vi arbetar med [just] nu som vi 
ser liksom utkristalliseras och växa fram under 1500-talet, som fortfarande spelar roll [och] 
förmodligen kommer att spela roll i framtiden också. Om vi tittar på Nederländernas historia här 
nu och så kan vi försöka plocka ut politiska faktorer, religiösa faktorer, ekonomiska faktorer. [...] 
de [får] försöka att förklara dem här ländernas utveckling utifrån de här tre faktorerna och på det 
sättet som jag har visat dem. 
 
Så ska dem försöka dra någon slutsats om varför de här länderna utvecklas som dem gör [och] 
vad det beror på. – Vilken roll spelar religionen i de olika länderna, stor eller liten? – Finns det 
något land där ni ser att politiken spelar större roll? Den typen av frågeställningar (personlig 
kommunikation, 21 december 2017). 
 

 

Alla dessa exempel grundar sig i att historiska händelsen eller tiden som behandlas i 

undervisningen betraktas utifrån utvecklingslinjer i Tomas undervisning. Tomas (personlig 

kommunikation, 21 december 2017) kopplar sedan dessa linjer från det förflutna till nutid och 

en eventuell framtid. De ovannämnda exemplen var enligt Tomas planerade och han menar på 

att hans undervisning har ett ”huvudspår” som är kronologiskt. Tomas talar senare under 

intervjun om att han ser en problematik med framtidsdimensionen.  

 
Jamen, vi har vår situation här nu; och vi förstår den med hjälp av historien och så ska vi kunna 
säga någonting om framtiden. Men förutsätter inte det att man har en historiematerialistisk 
uppfattning, tänker jag. Det vill säga att vi kan se mönster i historien som jag pratade om. Dels 
inflationen, dels om migrationen eller vad det än är som man tar upp. [...] just nu känner jag – Jo 
men det är nog så. Att man måste nästan har en historiematerialistisk uppfattning för att det här 
ska falla på plats (personlig kommunikation, 21 december 2017). 
 
Vad händer ifall en elev har en historieidealistisk uppfattning och ser snarare historien som en 
trögflytande flod där tillfälligheterna avgör? Där några tydliga mönster inte går att urskilja? Där 
varje historisk händelse måste förstås utifrån sin unika kontext? Då blir det mycket svårare att 
kunna säga att  – Jamen, det här med inflationen eller det här med migrationen (personlig 
kommunikation, 21 december 2017). 

 

När jag frågar Tomas om hur han skulle kontra ett sådant argument från en elev så svarar 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) på följande sätt: 

 
Då får man ju kontra med – Nej, det har du helt rätt i, för det kan vi inte göra, så är min 
uppfattning också. Men vad är rimligt att tänka sig utifrån så som det ser ut idag och utifrån så 
som det har varit tidigare. Det måste ju bli mitt svar då, tänker jag. Men då är jag ändå inne i den 
här historiematerialistiska synen. Just nu håller vi på med historiematerialismen och 
historieidealismen och jag säger att det beror på vilka glasögon man sätter på sig. Därifrån 
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kommer vi se olika saker. Just nu får jag inte de här sakerna att gå ihop det är ett problem för 
mig. Återigen, rent teoretiskt (personlig kommunikation, 21 december 2017). 

 

När jag ber Tomas att ge exempel på när hans elever har uttryck historiemedvetande, så börjar 

han att tala om drivna klasser och dem gångerna som undervisningen hann komma till 

nutiden, vilket gjorde att undervisningen kunde behandla nutidsfrågor. Tomas (personlig 

kommunikation, 21 december 2017) blir sedan osäker och kluven i sitt svar: 

 
Men då kunde vi ändå ägna terminsavslutningen åt de här frågorna och där fanns … ändå [några 
elever som] pekade ut [framtida skeenden], ganska så bra nu med facit i hand. De menade på att 
den västerländska närvaron i de här länderna kommer att slå tillbaka. Jag minns att jag tyckte att 
det var just himla. Sen klart, om det är ett historiemedvetande eller inte, det kanske det inte är. 
För det innebär att dem måste ju ha sett det mönstret tidigare i historien också. Det kanske bara 
var vanligt sunt förnuft. Så det ska jag låta var osagt. Det kan ju vara två skilda saker tänker jag 
(personlig kommunikation, 21 december 2017). 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) kommer sedan på att 

historiemedvetande: ”[...] är ju ingenting som nödvändigtvis komma på en historielektion, det 

kan ju lika gärna komma på en samhällskunskapslektion, skulle jag säga. Jag tänker på när 

man lyfter miljöaspekter i samhällskunskapen, med hållbart samhälle. Men det vet jag heller 

inte om jag kan säga att det är historiemedvetande eller sunt förnuft”. Jag ställer följdfrågan 

om vad som är skillnaden mellan historiemedvetande och sunt förnuft och får följande svar: 

 
Om man har ett historiemedvetande så bygger man det också på sina kunskaper om det som 
tidigare har varit. Medan sunt förnuft så kanske man inte gör det. Det är liksom tidsaspekten nu 
och sedan. Men tidsaspekten då är kanske hamnar mer i bakgrunden eller inte finns med alls 
(personlig kommunikation, 21 december 2017). 

 

I slutet av intervjun börjar Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) tala om 

historiemedvetande och historiebruk. 

 
Jo det har vi ju inte pratat om; historiemedvetande och historiebruk. För där kan jag ändå se går 
lite hand i hand, tillsammans. Hur man plockar upp historien på olika sätt för att skicka olika 
budskap. Där kan jag ju se ett historiemedvetande kan synas i ett historiebruk (personlig 
kommunikation, 21 december 2017). 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) menar att när han undervisar i 

historiebruk så är det inte historiemedvetande som han frågar efter.  

 
– Hur ser vi den här konstnärens eller den här rock-artistens, eller någonting sånt? 
Historiemedvetande i det här skivomslaget eller gyllene tavlan eller någonting. Jag får ju närma 
mig det med hjälp av en annan terminologi. Kanske snarare historieuppfattning eller någonting 
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sånt där. Men då blir det också mer, tidsdimensionerna då och nu, kanske inte så mycket sedan 
(personlig kommunikation, 21 december 2017). 
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5. Analys 
Detta kapitel består av tre olika delar som behandlar de analysverktyg som kommer att 

användas, själva analysen och slutligen så en sammanfattning av resultatet. Analysdelen är 

uppdelad i tre avsnitt utefter det analysverktyg som används. 

 

5.1 Analysverktyg 
För att besvara problemställningen måste analysverktygen kunna komma åt och belysa 

relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Utifrån detta har jag har valt att närma mig empirin 

genom att synliggöra tidsförloppet i lärarnas utsagor om deras undervisning. Närmare bestämt 

så handlar det om att analysera de undervisningssekvenserna som lärarna har talat om och se i 

vilken tidsdimension som dessa undervisningssekvenser utgår ifrån och i vilken riktning 

tidförloppet fortsätter. Det samma gäller för hur lärarnas utsagor om historiemedvetande, 

deras syn på historien och historieämnet, med andra ord hur de allmänt talar om relationen 

mellan de tre tidsdimensionerna. För att kunna komma åt tidsförloppet i lärarnas tal om deras 

undervisning och andra kringliggande fenomen så kommer jag att använda mig av Karlssons 

(2009) tankeoperation, dvs. att historien kan förmedlas och förstås genetiskt och/eller 

genealogiskt. Detta kommer att kompletteras med den kritiska berättelsen utifrån Rüsens 

(2004) typologi av olika berättelsetyper. 

 

Verktygen för analysen kommer därmed att utgöras av begreppen genetiskt, genealogiskt och 

kritiskt. Med hjälp av dessa begrepp kommer jag att konkretisera relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid som framkommer i den insamlade empirin. Min användning av dessa 

begrepp utgör en viss modifikation och därmed skiljer sig från dess ursprungliga innebörd. 

Jag kommer därmed att redogöra och förtydliga det sätt som dessa begrepp kommer att 

användas på i den kommande analysen. 

 

För att kunna analysera lärarnas uttalanden om deras undervisning så har jag valt att inte 

avgränsa begreppen till berättelser och historier. Begreppen kommer att användas för att 

beskriva historieförmedlingen i stort. Detta betyder att jag kommer att hänsyn till hur lärare 

talar om sin undervisning, vissa undervisningssekvenser, lektioner och dess inslag. Utifrån 

detta kommer jag att kategorisera vilka typer av historieförmedling som lärarna använder sig 

utav. Jag väljer därmed att tillägga ordet perspektiv till begreppen i denna analysmodell, detta 
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innebär att olika inslag i undervisningen kan utgå ifrån ett genetiskt, genealogiskt eller ett 

kritiskt perspektiv. 

 

Det genetiska perspektivet uppmärksammar kontinuitet och förändring och de mönster och 

strukturer som driver samhället framåt. Utgångspunkten ligger i dåtiden och tidsförloppet är 

framåtriktad och blir därmed kronologiskt. Genom att visa på utvecklingsmönster i det 

förflutna, går det att förklara det nutida samhället och även se möjliga fortsättningar på dessa 

utvecklingslinjer i framtiden. Det genetiska perspektivet utgår därmed ifrån ett longue durée 

perspektiv, dvs.  en överblickande syn på historien som ser bortom epoker och betraktar 

helheten. I undervisningssammanhang kan det genetiska perspektivet skapa en relation mellan 

alla de tre tidsdimensionerna men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Eftersom 

utgångspunkten ligger i förflutna kommer dåtiden alltid att finnas med och betonas. Nutiden 

och framtiden är däremot beroende av att de utvecklingslinjer som uppmärksammas. Vilket 

innebär att dessa linjer först måste sammankopplas med nutiden (då tipsförloppet är 

kronologiskt) och sedan med framtiden genom en reflektion av möjliga fortsättningar av dessa 

mönster. Att uppmärksamma ett mönster från 1000-talet till 1700-talet är ett exempel på där 

det genetiska perspektivet inte skapar en relation mellan tidsdimensionerna, utan enbart 

uppmärksammar det förflutna.  

 

Det genealogiska perspektivet utgår ifrån nutiden och nutidens behov. För att tillfredsställa 

dessa behov så används det förflutna utifrån olika syften. En genealogisk historieförmedling 

följer därmed inte någon kronologi. Urvalet av historiska händelser och fenomen som 

uppmärksammas behöver inte ha någonting med varandra att göra, med andra ord så är 

mönster inte lika viktiga som i det genetiska perspektivet. Allt handlar om det syftet eller 

behovet som finns i nuet, det är därmed nuet som avgör urvalet men också hur det kommer att 

tolkas. På så sätt skapar det genealogiska perspektivet alltid en koppling mellan då- och 

nutiden. Detta perspektiv behöver dock inte nödvändigtvis omfatta framtiden, det beror på hur 

historien brukas. Om läraren enbart använder det förflutna för att förklara nutiden så skapas 

ingen kopplingen till framtiden. Om läraren däremot använder det förflutna för att förklara 

samtiden och t.ex. utifrån detta, diskutera framtiden uppstår en tydlig relation mellan alla 

tidsdimensioner.  

 

Tidsförloppet i det kritiska perspektivet utgår ifrån nuet, går till det förflutna och kommer 

sedan tillbaka till nutiden och framtiden. Behovet som finns i nuet är att omvärdera rådande 
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normer och uppfattningar utifrån det förflutna och därmed skapa en förändring. För att kunna 

uppnå detta används alternativa berättelser och perspektiv som motsätter de traditionella. 

Behovet som finns i nuet är förändring som uppnås genom en omtolkning av det förflutna. 

Tidsförloppet utgår därmed ifrån nutiden och går tillbaka till dåtiden, urvalet som 

uppmärksammas syftar till att förändra normer, uppfattningar och handlingsmönster i 

framtiden. Den främsta skillnaden mellan kritiska och genealogiska perspektivet är att det 

förstnämnda vill åstadkomma en förändring medan det genealogiska perspektivet kan ha 

andra syften. Det kritiska perspektivet karaktäriseras därav av dess motberättelser som syftar 

till att påverka, omtolka och förändra något. Historieförmedlingen utifrån detta perspektiv 

skapar därmed alltid en relation mellan alla de tre tidsdimensionerna. Det kritiska perspektivet 

har därmed två karaktärsdrag, dels dess tidsförlopp och dels dess narrativ som ställer sig 

kritiska till rådande uppfattningar. 

 

5.2 Analys utifrån det genetiska, genealogiska och kritiska perspektivet 
De kommande avsnitten kommer att analysera empirin utifrån det genetiska, genealogiska och 

kritiska perspektivet. Analysen sker utifrån ett begrepp i taget, vilket anges i underrubrikerna. 

 

5.2.1 Analys utifrån det genetiska perspektivet 

Det genetiska perspektivet framgår både implicit och explicit när lärare talar om sin 

undervisning. Lärarna lyfter fram främst exempel på när de har lyckats att skapa en koppling 

mellan de olika tidsdimensionerna. Det är också förståeligt då det är det som jag har 

efterfrågat under intervjuernas gång. Jag kommer därmed inte att belysa de inslag och 

undervisningssekvenser som enbart berör det förflutna, då dessa exempel inte tillför något 

värde för studiens frågeställningar.  

 

När det kommer till genetiska inslag som skapar en relation mellan två eller tre 

tidsdimensioner så finns det tydliga och konkreta exempel på hur lärare framställer historien 

utifrån detta perspektiv. Intervjun med Sören visar på att hans undervisning följer en tydlig 

kronologi. Däremot finns det inga utsagor som kan identifieras som genetiska (som skapar en 

relation mellan då-, nu- och framtid) till skillnad från dem andra lärarna (personlig 

kommunikation, 13 december 2017). I Kristians fall så framhävs det genetiska perspektivet i 

hans synsätt på historien: ”[...] Jag vill att eleverna ska förstå det förflutna till den grad så att 

de faktiskt förstår att de är en produkt av det. … Jag vill att de ska respektera det förflutna och 
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inte döma det förflutna med dagens måttstock” (personlig kommunikation, 18 december 

2017). Utgångspunkten ligger i det förflutna då Kristian menar på att vi är en produkt av 

historien och att historien inte dömas utifrån nutiden. Intervjun innehåller fler liknande 

uttalanden där Kristian explicit uttrycker att historien inte bygger på slump, utan är ”en 

fortsättning av något tidigare” samt att historien går i cyklar och upprepar sig.  

 

Kristians undervisning har också en tydlig framåtriktning vilket landar i både nutid och 

framtid. Detta framhävs när Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) talar om 

hur han jobbar med framtidsdimensionen i hans historieundervisning, som bygger på att 

eleverna ska se utvecklingsmönster. Ett exempel på detta är undervisningssekvensen som 

behandlade terrorism. Momentet börjande med studier av terrorismens historia och avslutades 

med ett seminarium där eleverna fick diskutera möjliga framtida utvecklingslinjer inom 

terrorism, med hjälp av det förflutna. Ett annat exempel är momentet som Kristian höll på att 

avsluta när jag intervjuade honom. Här talar Kristian om att han hoppas på att hans elever 

kommer att koppla den amerikanska och franska revolutionen till arabiska våren eller 

diskutera det nästkommande steget i demokratins utveckling, utifrån hur den har utvecklats 

fr.o.m. antiken.  

 

Tomas är den läraren som i jämförelse med de andra lärarna använder sig mest av det 

genetiska perspektivet. Detta framgår i hans historiesyn och de undervisningsexemplen som 

han tar upp. Under intervjuns gång återkommer Tomas (personlig kommunikation, 21 

december 2017) ständigt till kausalitet, orsak-verkan, utvecklingsmönster och kontinuitet och 

förändring. Alla exempel på undervisningssekvenser som Tomas tar upp (med undantag för 

historiebruk) utgår ifrån dåtiden och kopplas till nutiden och framtiden genom långa 

utvecklingslinjer. Hans undervisning följer en kronologisk ordning och de historiska 

skeendena som tas upp kopplas till nutiden och framtiden, innan nästa moment påbörjas. 

Tomas uttrycker detta när han talar om de moment som behandlade Romarrikets undergång 

och staten utveckling under 1500-, 1600- och 1700-talet. Undervisningssekvensen som 

behandlade Romarrikets undergång förklarade händelsen utifrån inflation. Tomas 

uppmärksammade sedan andra exempel av inflation i historien för eleverna, för att sedan 

landa i nuet och dra någon form av slutsats om framtiden: 

 
Så kan man då säga – Ja, det blev inte bra där, det blev inte bra där, blev inte bra i Tyskland 
under 20-talet, blev inte bra i Sverige under 80-talet [...] – Och då har vi en historia av inflation, i 
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det här fallet då, och vi har sett att det blir dåligt. Därför är det kanske någonting som vi kommer 
att undvika och så, framåt i framtiden (personlig kommunikation, 21 december 2017). 

  

Samma strategi kan ses när Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) talar om 

undervisningsmomentet som behandlade statens utveckling under 1500-talet till 1700-talet. 

Skillnaden här är att förklaringsmodellen i denna undervisningssekvens utgick ifrån religiösa, 

politiska och ekonomiska faktorer. 

 

Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) har också en uppfattning om att 

historiemedvetande grundar sig i att elever eller människan i allmänhet måste se ”mönster i 

historien”. Något som att han uttrycker explicit när han talar om historiematerialismen, 

historieidealismen och skillnaden mellan historiemedvetande och sunt förnuft. I det 

förstnämnda fallet så menar Tomas att i teorin, så krävs det en historiematerialisk uppfattning, 

”dvs. att vi kan se mönster i historien” för att kunna säga någonting om framtiden. I det andra 

fallet så menar Tomas att resonemang om framtiden måste bygga på kunskaper om det 

förflutna för att kunna klassas som historiemedvetande. Om resonemangen enbart bygger på 

en relation mellan nu- och framtid så är det istället sunt förnuft.  

 

Det genetiska perspektivet är den enda typen av historieförmedling i Tomas undervisning som 

skapar en relation mellan alla tidsdimensioner, utifrån det som han har berättat. Det är också 

främst igenom det här perspektivet som historien förmedlas på i Tomas undervisning. 

 

5.2.2 Analys utifrån det genealogiska perspektivet 

Det genealogiska perspektivet finns främst hos Sören och framgår i hans i sitt synsätt på 

historiemedvetande och historieundervisningen som har en utgångspunkt nutiden. Sören 

(personlig kommunikation, 13 december 2017) betonar människans förhållningssätt till det 

förflutna och menar att historien är någonting som finns runt omkring oss och att vi kan lära 

oss att känna igen det förflutna genom vissa förmågor och färdigheter. Utifrån Sörens 

uttalanden är det nutida behovet därmed att se det förflutna som finns i nutiden. Det 

genealogiska perspektivet framträder också i flera undervisningsexempel som Sören lyfter 

fram under intervjun, vilket han själv kallar för ”cold open”. Utav alla de genealogiska 

inslagen som Sören berättar om, så utmärker främst intervjun med Rikard Wolff.  

 

Intervjun är enligt mig ett exemplariskt exempel på hur historiemedvetande kan komma till 

uttryck. Wolff reflekterar över sitt liv och sin framtid och på så sätt sammankopplar de tre 
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tidsdimensionerna. Detta är något som Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) 

ville visa för sina elever: 

 
Då fick jag ju tillfälle att lyfta fram. – Ja, det här är en person som reflekterar över sin egen 
historia på ett väldigt nyanserat sätt ... Den här typen av förhållningsätt [är] det som … 
historiemedvetande innebär. Det var lite av det som jag ville förmedla, att historia är någonting 
som berör oss väldigt personligt (personlig kommunikation, 13 december 2017). 

 

Denna undervisningssekvens belyser också hur historien kan vara identitetsskapande, särskild 

då Wolff en gång i tiden också gick på det gymnasiet som Sören undervisar på, vilket gör att 

eleverna kan relatera till det. Detta är det enda exemplet ifrån Sörens (personlig 

kommunikation, 13 december 2017) intervju som explicit skapar en relation mellan dåtid, 

nutid och framtid. En annan genealogisk undervisningssekvens som Sören berättar om är 

arbetsområdet som behandlade antiken. Området inleddes genom att Sören tog upp hur 

Emmanuel Macron presenterade ett framtidsprojekt om ett mer demokratiskt Europa, i Aten. 

Sören visade sedan på att Macron använde sig av historiebruk och att det fanns en särskild 

anledning till varför projektet lanserades just i Aten med hjälp av det förflutna i det aktuella 

arbetsområdet. Inslaget skapar en tydlig relation mellan då- och nutiden, dock så kommer inte 

framtiden fram på samma sätt som de andra tidsdimensionerna. Kopplingen till hur denna 

händelse relaterar till de övriga tidsdimensionerna är något som eleverna får göra på 

egenhand. 

 

Sören (personlig kommunikation, 13 december 2017) använder sig också av genealogiska 

inslag i examinationsuppgifter. Ett exempel på detta är en provfråga som han berättar om 

under intervjun. Provet som eleverna fick göra hörde ihop med arbetsområdet som 

behandlade antiken. I en uppgift som ingick i detta prov skulle eleverna identifiera 

vilka/vilket historiebruk som användes när ”…det nynazistiska partiet i Grekland … 

demonstrerade framför en staty av Leonidas”. Under intervjuns gång nämner Sören flera olika 

exempel på genealogiska inslag som han har genomfört i sin undervisning. Jag kommer inte 

att analysera dessa inslag då de består av samma slags karaktär som de två sistnämnda 

exemplen. De utgår ifrån nutiden och hänvisar till det förflutna för att förklara nutida fenomen 

eller tillfredsställa andra behov i nutiden. Dessa undervisningssekvenser skapar därmed en 

relation mellan dåtid och nutid. Framtiden tenderar däremot att komma i skymundan, bortsätt 

ifrån exemplet med Rikard Wolff. Sören är själv medveten om detta och menar på att han 

finner framtiden som en svåråtkomlig tidsdimension: ” Man känner – Ja! Jag lyckades knyta 
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an och börja i nutiden och jobba mig bakåt. Och det känner man att, ja man blir och glad och 

nöjd av det och så tappar man lite framtidsperspektivet. Hur någonting man har tagit upp 

eventuellt kommer spela roll i framtiden” (personlig kommunikation, 13 december 2017). 

Han uttrycker också att andra lärare kanske undviker att prata om framtiden, då de förknippar 

framtiden med spekulationer. 

 

Kristians undervisning och uppfattning om historieämnet har också en del genealogiska 

inslag. Detta uttrycks när han talar om historiemedvetande och menar på om vi inte förstår 

”…varför vi är, där vi är idag, så kommer vi inte att förstå varför vi påverkar framtiden nu” 

(personlig kommunikation, 18 december 2017). Detta uttalande betonar nutiden, behovet är 

att förstå det, och eftersom behovet finns i nutiden så blir nutiden utgångspunkten. Kristian 

(personlig kommunikation, 18 december 2017) uttrycker också han uppmärksammar 

elevernas behov (som finns i nuet) genom att använda det förflutna för att tillfredsställa dem. 

Detta framhävs när Kristian berättar om att han har diskussioner med elever, där han förklarar 

för dem ”varför världen ser ut som den gör”. Det tydligaste exemplet på detta är när Kristian 

talar om hur han förklarade, betydelsen av att USA ska flytta sin ambassad från Tel Aviv till 

Jerusalem och varför det ”spelar någon roll”. Den nutida händelsen förklarades olika 

beroende på vilken klass och vilken kurs som Kristian undervisade i vid dessa tillfällen. Han 

tog hänsyn till det som eleverna hade gått igenom eller höll förtillfället på med, i respektive 

kurs. Kristian använde sig därmed av två olika förklaringsmodeller, korstågen i historia 2b 

och judarnas situation efter andra världskriget i historia 1b. Dessa undervisningssekvenser är 

genealogiska då nutiden utgör utgångspunkten och dess behov tillfredsställs med hjälp olika 

urval i det förflutna.  

 

Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) menar också på att han undervisar 

kursen historia 2b utifrån i olika teman men kommer senare under intervjun framtill att kursen 

är kronologiskt uppbyggd. Jag kan omöjligt kategorisera alla dessa teman då jag har för lite 

information om dem. Däremot vill jag analysera citatet: ”Just nu jobbar vi med propaganda, 

vilket vi gör för att eleverna går på estet och vi är med i musikhjälpen och jag vill de ska 

skapa någonting…” (personlig kommunikation, 18 december 2017). Den valda tematiken för 

historieundervisningen utgår alltså ifrån nuet och elevernas intressen, dvs. deras program och 

kopplas till det förflutna. Detta undervisningsmoment är därmed också genealogiskt. Alla 

genealogiska inslag i Kristians undervisning som han berättar om under intervjun har en 
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väldigt stark betoning på nutiden som kopplas till dåtiden. Dock finns det inga uttalanden som 

indikerar på att framtidsdimensionen uppmärksammas i dessa inslag. 

 

I slutet av intervjun med Tomas framkommer ett kort uttalande som kan identifieras som 

genealogiskt, det är dock väldigt kortfattat vilket gör att det är svårt att kategorisera 

uttalandet. Detta sker när Tomas (personlig kommunikation, 21 december 2017) börjar tala 

om historiebruk och menar på att historiebruk kan vara ett uttryck för historiemedvetande. ”– 

Hur ser vi den här konstnärens eller den här rock-artistens, eller någonting sånt? 

Historiemedvetande i det här skivomslaget eller gyllene tavlan eller någonting” (personlig 

kommunikation, 21 december 2017). Han tillägger sedan att relationen då utgörs enbart 

mellan då- och nutid. 

 

5.2.3 Analys utifrån det kritiska perspektivet 

Utifrån alla de tre intervjuerna som har gjorts i denna undersökning så finns det enbart ett 

undervisningsinslag som kan kategoriseras som kritiskt, utifrån dess tidsförlopp och innehåll. 

Detta framträder i intervjun med Kristian (personlig kommunikation, 18 december 2017) när 

han talar om undervisningssekvensen som behandlade korstågen. Under detta 

undervisningsmoment tog Kristian upp hur George W Bush och Usama Bin Laden använde 

sig utav korstågen i sin retorik i samband med invasionerna i Mellanöstern. Här framgår två 

skilda perspektiv av historien; Bin Ladens tolkning av det förflutna är en alternativ berättelse 

eller åtminstone ett alternativt perspektiv som skiljer sig ifrån det traditionella europeiska:  

 

” – Usama Bin Laden var inte sämre, han. Han använde också korstågen som en historisk 

symbol för vad dem kristna gjorde mot islam” (personlig kommunikation, 18 december 

2017).  Kristian förklarar att syftet med detta var att få eleverna ”att förstå, att historia inte 

betyder samma för alla”. Utifrån detta uttalande skapas en relation mellan alla dem tre 

tidsdimensionerna. Berättelsen utgår ifrån nuet och visar på två skilda tolkningar av det 

förflutna med syftet att förändra elevernas uppfattning i framtiden, genom att visa på att 

människor tänker annorlunda.  

 

Det genetiska perspektivet tillsammans med det kritiska är därmed de typerna av 

historieförmedling i Kristians undervisning som skapar en relation mellan alla dem tre 

tidsdimensionerna. I övrigt så visar Kristians (personlig kommunikation, 18 december 2017) 

uttalanden att hans undervisning framför allt skapar en relation mellan dåtid och nutid. Likt 
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Sören så är Kristian medveten om detta och menar själv på att han har en skeptisk inställning 

till framtidsdimensionen: ”I text tror jag t.o.m. att jag kan ibland cyniskt säga att – Du ska dra 

slutsatsers om framtiden, det kan du omöjligt veta hur det kommer vara” (personlig 

kommunikation, 18 december 2017). 

 

5.4 Slutsatser och resultat 
Relationen mellan dåtid, nutid och framtid skapas genom det genetiska, genealogiska och 

kritiska perspektivet. Överlag så dominerar de genetiska och genealogiska inslag medan det 

finns enbart ett inslag som kan kategoriseras som kritiskt. Det genetiska perspektivet finns 

främst hos Tomas och återspeglas både i hur han tänker kring historieämnet i allmänhet och 

hur han talar om sin egen historieundervisning. Samma reflektion om historieämnet och den 

egna undervisningen finns hos Sören, fast istället utifrån det genealogiska perspektivet. 

Kristian har däremot inslag av alla dem tre perspektiven vilket framgår när han berättar om de 

undervisningssekvenser som han har genomfört. När han istället talar om historieämnet och 

historiemedvetande i på en teoretisk nivå, så gör han det enbart utifrån det genetiska och 

genealogiska perspektivet. 

 

Utifrån alla de exempel på undervisningssekvenser som lärarna har talat om så är det främst 

dåtid och nutid som sammankopplas med varandra. Framtidsdimensionen tenderar att komma 

i skymundan och framhävs i totalt fyra undervisningsinslag. Lärarna är själva medvetna om 

detta och menar på att framtidsdimensionen är svåråtkomlig. Vissa uttalanden uttrycker också 

att det krävs en särskild historiesyn för att säga något om framtiden eller att framtiden 

förknippas med spekulationer. Resultatet visar på fyra olika undervisningsinslag eller 

strategier som skapar en relation mellan alla de tre tidsdimensioner, dessa fyra är: 

 

• Undervisningssekvensen om terrorism som genomfördes av Kristian. Inslaget är 

genetiskt och gick ut på att eleverna skulle med hjälp av terrorismens historia se 

utvecklingslinjer och reflektera om dess utveckling i framtiden. 

• Undervisningssekvensen om Romarrikets undergång som genomfördes av Tomas. Det 

här inslaget är genetiskt, Tomas förklarade Romarrikets undergång med hjälp av 

inflation. Han uppmärksammade sedan andra exempel på när inflation har inträffat i 

historien och utifrån detta menade att inflation är något som helst kan undvikas i 

framtiden. 
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• Undervisningssekvensen om Rikards Wolff som genomfördes av Sören. Inslagen 

visade på hur Wolff reflekterade över sitt liv utifrån en intervju. Wolff uttryckte hur 

hans förflutna påverkade honom idag och hans framtid. Inslaget belyser hur historien 

kan vara personlig och identitetsskapande, vilket förstärks av att Wolff hade studerat 

på samma gymnasium som dem. 

• Undervisningssekvensen om Bushs och Bin Ladens tolkningar av korstågen som 

genomfördes av Kristian. Det här inslaget är kritiskt och visar på två olika tolkningar 

av det förflutna som ställs emot varandra. Det bakomliggande syftet med inslaget var 

att visa eleverna att människor kan tänka olika, vilket i det här fallet gjordes med en 

alternativ berättelse om korstågen. Inslaget har därmed en utgångspunkt i nutiden, 

använder sig av dåtiden och omvärderar USA:s invasion av Mellanöstern, vilket 

påverkar framtiden. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras bl.a. frågeställningen om hur lärare talar om relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid. Diskussionen övergår sedan till själva resultatet och belyser vad det är som 

gör att vissa undervisningssekvenser lyckas med att sammankoppla de tre tidsdimensionerna. 

Slutligen görs en reflektion kring studien kunskapsbidrag. 

 

6.1 Hur talar lärare om relationen mellan dåtiden, nutiden och framtiden? 
Detta avsnitt uppmärksammar den första frågeställningen som vill se hur lärare talar om 

relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Det intressanta som framkom under intervjuerna är 

skillnaden mellan hur lärarna talar om historiemedvetande, historieämnets syfte och hur de 

talar om sin egen undervisning. När lärarna talar om historieämnets syfte så är det främst 

historiemedvetande som står i fokus, vilket är en kontrast till den tidigare forskning som visar 

att lärare pekar ut demokratifostran som historieämnets främsta syfte (Berg, 2014, Wibaeus, 

2010). Det dock är viktigt att påpeka att lärarna i denna studie är utvalda för att de jobbar med 

historiemedvetande. När lärarna delar med sig av sin uppfattning om historiemedvetande så är 

deras resonemang komplexa och ligger på en teoretisk nivå. Vilket kan jämföras med 

Hartsmars (2001) resultat som visar på att lärare ser historiemedvetande som en förmåga att 

ordna ”historiskt stoff” efter en tidslinje (Hartsmar, 2001). Sörens, Kristians och Tomas svar 

som känns däremot som genomtänkta, de refererar till forskning och vid vissa tillfällen t.o.m. 

citerar den. Dessa referat och citat till/av tidigare forskning har plockats bort i bearbetningen 

av transkriberingen då denna undersökning är ute efter lärarnas egna uppfattning. Det som jag 

däremot uppfattar som genomtänkta svar har kommit med i bearbetningen (se kapitel 4).  

 

När lärarna talar om historiemedvetande så har de olika uppfattningar om begreppet. Kristian 

har en väldigt komplex syn på historiemedvetande som är närbesläktad med Karlssons (2009), 

som betonar att människan är en produkt och skapare av historien (Karlssons, 2009, s. 44). 

Han vill att eleverna ska kunna förstå detta och att alla historiska skeenden hänger ihop och 

påverkar varandra. Kristian vill därmed att historieundervisningen ska bidra till att utveckla 

det som Jensen (1997) kallar för historisk medvetenhet (Jensen, 1997). Sören 

uppmärksammar istället det personliga förhållandet till historien och den existentiella och 

individuella dimensionen som finns i historiemedvetande. Detta framgår också när han talar 

om sin undervisning, inslaget är med Rikard Wolff är ett exempel på detta. På så sätt har 

Sörens liknande historiesyn som Rüsen (2007) och Nordgren (2006), som menar att alla 
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minnen och berättelser, inklusive de individuella är historia (Rüsen, 2007, s. 169f, Nordgren, 

2006, s. 15). Samtidigt menar Sören att eleverna behöver historiska kunskaper för att utveckla 

ett historiemedvetande vilket istället betonar fakta och referenskunskaper. Sådana uttalanden 

framkommer flera gånger under intervjun och vilket visar att Sören ser att historiemedvetande 

kan både bestå utav personliga minnen men också av inlärda faktakunskaper om historien. 

Det kan också tolkas som att han motsäger sig själv. 

 

Tomas uttalanden om historiemedvetande har inga spår av den individuella dimensionen då 

han menar att historiemedvetande kräver kunskaper om det förflutna. Närmare bestämt att 

människan ska se vissa mönster i historien och utifrån dessa mönster kunna förstå samtiden 

och resonera om framtiden. Detta framgår när Tomas talar om hur historiemedvetande 

kommer till uttryck hos eleverna. Han berättar de resonemang som hans elever har uttryckt 

men blir sedan kluven om i frågan om detta är historiemedvetande eller sunt förnuft, då han 

inte vet om resonemangen utgår ifrån att eleverna har sett liknande mönster i historien eller 

inte. Tomas är den enda av lärarna som uppmärksammar att historiemedvetande inte 

nödvändigtvis måste framträda under en historielektion utan kan likväl framträda i andra 

ämnen eller samtal om andra fenomen, än de historiska. Det kan t.ex. vara på en 

samhällskunskapslektion, eller i en diskussion om framtiden utifrån miljön. Utifrån detta 

väcks en fråga om det är så att lärare som också undervisar i ämnen som samhällskunskap 

eller geografi tenderar att uppmärksamma framtidsdimension mer i dessa forum istället för på 

historielektionerna. 

 

När lärarna talar om de undervisningssekvenser som de har genomfört, så är det framförallt 

dåtid och nutid som är fokus medan framtiden tenderar att hamna i skymundan. Det är enbart 

Tomas som talar framtiden i sin undervisning på egenhand, innan jag börjar ställa frågor om 

det. I slutet av varje intervju så nämner lärarna att de finner framtidsdimensionen som 

problematiskt utifrån olika anledningar. Det kan vara att det inte går att säga någonting om 

framtiden med en säkerhet och att framtiden inte kan återges vilket gör att 

framtidsdimensionen blir förknippad med spekulationer. En annan anledning är att det krävs 

en särskild historiesyn för att kunna reflektera om framtiden eller att uppgiften av att 

sammankoppla då- och nutid är redan nog svår som den är och av den anledningen så glöms 

framtiden bort. Det går givetvis att tolka detta som att lärarnas intentioner inte lyckas fullt ut 

vilket påminner om Wibaeus (2010) resultat (Wibaeus, 2010). Jag ser dock inte detta som ett 

misslyckande, snarare tvärtom då det finns gott om exempel på undervisningsinslag som visar 
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på relationen mellan minst två tidsdimensioner finns ständigt närvarande. Vilket framgår i hur 

lärarna talar om historieämnet i allmänhet och deras egna undervisning. De förklarar för mig 

att innehållet som tas upp i undervisningen är relevant för att det har en koppling till nutiden. 

Relationen mellan dåtid och nutid känns därmed som ständigt närvarande och naturlig, utifrån 

lärarnas uttalanden. Detta är också en utgångspunkt i deras undervisnings, då de knyter an det 

förflutna till nutid eller tvärtom. Intervjun med Rikard Wolff är det absolut bästa och 

tydligaste exemplet på när dåtid, nutid och framtid förenas på ett naturligt sätt. Wolff 

reflekterar över vem han är idag utifrån hans förflutna och hur det förflutna har bl.a. påverkar 

han låtval (i framtiden). Detta är också något som eleverna kan relatera till då Wolff gick på 

samma gymnasium som dem. 

 

6.2 Vilka strategier kan användas för att skapa en relation mellan dåtid, 

nutid och framtid? 
Resultatet visar fyra exempel på undervisningssekvenser där lärarna skapar en relation mellan 

dåtid, nutid och framtid. Det är därmed lämpligt att diskutera vad som utmärker dessa 

exempel och varför de lyckas.  

 

Inslaget om terrorism gick ut på att eleverna skulle diskutera möjliga framtida scenarion 

utifrån historiska skeenden och terrorismens utveckling. Momentet lyckas att skapa en 

relation mellan de tre tidsdimensionerna för att detta var momentets bakomliggande syfte. 

Kristian menar själv att detta moment gjordes för att examinera ett kunskapskrav som berör 

framtiden. Själva relationen mellan då-, nu- och framtid uppstår genom att eleverna använder 

historien för att göra en reflektion om möjliga framtida scenarion.  

 

Inslaget om romarrikets undergång lyckas för att Tomas använder det förflutna för att dra en 

slutsats om framtiden. Närmare bestämt så visar han att det går att lära sig någonting av det 

förflutna och genom detta drar en slutsats om att vissa fenomen bör undvikas i framtiden. Det 

är inte romarriket som utgör en relation utan att dess förklaringsmodell som utgår ifrån 

inflation. Det är också viktigt att påpeka att Tomas inte hoppar från antiken till framtiden utan 

uppmärksammar flera fall av inflation i kronologisk ordning fram till idag. På sätt visas ett 

mönster som knyter an då-, nu och framtid.  
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Inslaget om Rikard Wolff lyckas utifrån två olika faktorer. Dels då inslaget visar hur 

historiemedvetande kan komma till uttryck och hur en reflektion som sammankopplar de tre 

tidsdimensionerna kan se ut. Dels också genom att belysa att historien har en existentiell och 

personlig dimension, där människors individuella minnen och erfarenheter är också historia. 

Intervjun med Rikard Wolff synliggör hur vår egen erfarenhet påverkar våra liv idag och våra 

framtida handlingar.  

 

Inslaget om Bushs och Bin Ladens historiebruk lyckas då det bakomliggande syftet är att visa 

för eleverna att människor kan tolka historien på olika och att människor tänker annorlunda. 

Inslaget i sig nämner varken nutid eller framtid men eftersom ambitionen är att påverka 

elevernas sätt att tänka genom att använda det förflutna så skapas en relation mellan de tre 

tidsdimensioner. Det går visserligen argumentera för att denna relation skapas enbart i teorin, 

då den inte synliggörs för eleverna. Men å andra sidan så förmedlas en förmåga som gör att 

eleverna kan känna igen olika tolkningar av det förflutna och hur det kan brukas, vilket 

förändrar deras uppfattningar och därmed påverkar deras framtid.  

 

Utifrån detta utkristalliseras följande strategier som kan användas för att skapa en relation 

mellan dåtid, nutid och framtid:  

• Att diskutera möjliga framtida scenarion utifrån historiska skeende och 

utvecklingslinjer. 

• Att använda det historien genom att dra lärdom ifrån den. För att tydliggöra 

kopplingen mellan de tre tidsdimensionerna så bör ett mönster i historien som sträcker 

sig till nutiden att uppmärksammas. 

• Att synliggöra historiemedvetande genom att uppmärksamma hur individuella minnen 

och erfarenheter påverkar våra liva idag och våra framtida handlingar. 

• Att lyfta fram alternativa tolkningar och berättelser om det förflutna för att påverka 

eller förändra elevers uppfattningar. 

 

6.3 Kunskapsbidraget 
Denna studies resultat representerar enbart de lärare som har ställt upp i denna undersökning, 

det som de har valt att dela med sig och det sätt som jag återberättar det på. Denna studie 

hävdar inte att alla historielärare tänker eller undervisar på samma sätt. Annan kvalitativ 

forskning ger lika trovärdiga bilder av verkligheten och det finns ingen slutgiltig version av 
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verkligheten i dessa bilder (Bryman, 2011, s. 360). Jag har tidigare belyst min 

tolkningsprocess och de analysverktyg som har använts i denna studie. Givetvis skulle 

empirin kunna omtolkas och analyseras utifrån andra begrepp. Det är just av den anledningen 

som jag har valt att inkludera bearbetningen av transkriberingen (se kapitel 4).  

 

Vad är då kunskapsbidraget som denna studie tillför? I detta fall har studiens explorativa och 

deskriptiva karaktär varit ett steg i riktningen mot att fylla kunskapsluckan som handlar om 

hur lärare talar om och skapar relationen mellan dåtid, nutid och framtid i 

historieundervisningen. Genom att kategorisera lärarnas utsagor utifrån det genetiska, 

genealogiska och kritiska perspektivet så går det att se olika typer av strategier som kan 

användas för att skapa en relation mellan de tre tidsdimensionerna. Dessa strategier kan 

användas av, och inspirera alla historielärare eller lärarstudenter som läser denna uppsats, 

vilket i sin underlättar för dem att uppfylla historieämnets syfte och gör så att undervisningen 

blir mer relevant för eleverna. Studien ger också nya infallsvinklar för vidare forskning. Det 

vore intressant att se genom etnografiska studier hur lärare skapar en relation mellan de tre 

tidsdimensionerna och hur eleverna uppfattar det. Med andra ord studier som kan observera 

undervisningen som sker i klassrummet. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 
 
Berätta lite om dig själv, ditt jobb och om dig i allmänhet. 
Namn, ålder, intressen. Skola arbetar du på? Ämnen du undervisar, har behörighet. 
Erfarenheter av undervisning/antal år i yrket, årskurser/klasser/ämnen. Undervisning för 
tillfället; SO/historia? 
 
Vilka syften ser du att det finns med skolämnet historia eller historia i allmänhet?  

• Vad är det som just du vill uppnå med din undervisning? 
• Hur gör du för att genomföra dessa intentioner? 

 
Hur uppfattar du historiemedvetande? 
 
Brukar du tala om samtiden/framtiden i din undervisning? Varför? Varför inte? I vilka 
samband sker det? Kopplas detta till det förflutna? 
 
Vad är utmaningen med att arbeta med visa på ett samband mellan olika 
tidsperspektiv? 
 
Vad är ditt bästa exempel på när en elev har visat på historiemedvetande? 

• Hur kommer det till uttryck 
• Vad är det som du ser? 
• Har du fler exempel, där historiemedvetande uttryck kanske på ett annat sätt? 

 
Kan du ge exempel på någon undervisningssekvens där du har jobbat med att utveckla 
ett historiemedvetande? 

• Kan du säga något som varit särskilt problematiskt och något som fungerat mycket 
bra?  

• Kan du ge några exempel på sådant du ansett varit bra, dåligt?  
• Vad kan förklara detta?  

 
Tycker du att det är viktigt att man vet i vilken ordning saker hände? 

• Varför? Varför inte? 
 
Om läromedel/undervisningsmaterial Vilka läromedel och material använder du dig av i 
undervisningen?  

• Använder du detta material för att belysa dåtid, nutid och framtid? 
• Förklara hur du gör då… 

 
 
Övriga kommentarer/reflektioner Finns det några andra saker, frågor som du har tänkt 
på inför eller under vårt samtal när det gäller undervisning om detta? Något du vill 
tillägga? 
 


