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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate how history teaching with the intention of developing pupils 

historical consciousness can be designed, based on the structure of teachers' teaching strategies. In order 

to empirically access history consciousness, historical perspectives (procedural concepts) are being used 

to show how perspectives of time are structured and linked together. The historical perspectives are 

understood in the context of “multichronology”, which describes how time perspectives past, present, 

and future and how they appear simultaneously in a context. This is conducted in order to be able to 

discern how history consciousness can emerge in the context of history teaching more clearly. 

The empirical data was gathered with semi-structured interviews from four history teachers who state 

that they work and build teaching on developing history consciousness as a theme. The result shows that 

teaching strategies where time perspectives past, present and future is made concurrent and linked with 

each other through structures based on historical perspectives. The historical perspectives are managed 

to some extent from one another, but always based on historical significance. Historical significance is 

what links the historical perspectives together and enables the possibility of developing a history 

consciousness. 

In most cases multicronology occur when future as a perspective of time is handled. The future 

perspective is used to access and link past, present and future simultaneously, creating an opportunity to 

develop historical awareness through a multichronology. Furthermore, this happens implicitly / 

explicitly, as well as directly or as in sequences in the teaching. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur undervisning med intentionen att utveckla elevers 

historiemedvetande kan utformas, utifrån att undersöka hur strukturen i lärares undervisningsstrategier 

ser ut. För att empiriskt komma åt historiemedvetande brukas tankebegrepp från den anglosaxiska 

historiedidaktiska skolan för att visa på hur tidsperspektiv struktureras och hänger samman utifrån deras 

innebörd. Dessa förstås inom ramen av begreppet multikronologi som beskriver hur tidsperspektiven 

dåtid, nutid och framtid och hur de framkommer samtidigt i ett sammanhang. Detta för att möjligen 

kunna urskilja hur historiemedvetande kan framkomma i ett undervisningssammanhang. 

Empirin har sitt ursprung i semistrukturella intervjuer med fyra historielärare som uppger att de arbetar 

och bygger undervisning med att utveckla historiemedvetande som ett tema. Resultatet visar på att 

tidsperspektiven då, nu och sedan hanteras genom strukturer som bygger på historisk empati-etisk 

dimension, historisk signifikans, orsak och konsekvens samt kontinuitet och förändring. Dessa hanteras i 

någon grad utifrån varandra, men alltid utifrån historisk signifikans. Historisk signifikans är vad som 

knyter samman tankebegreppen och möjliggör ett utvecklande av ett historiemedvetande.  

Multikronologi kan tolkas bli gällande när framtidsperspektivet hanteras. Framtidsperspektivet brukas 

för att komma åt då, nu och sedan samtidigt, vilket skapar en möjlighet att utveckla historiemedvetande 

utifrån en multikronologi. Vidare sker detta implicit/explicit, samt direkt eller som sekvenser i 

undervisningen. 

 

Nyckelord: Historiedidaktik, historical thinking, historiemedvetande, dåtid, nutid, framtid, undervisning.  
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1. Inledning 

I Mary Shelleys gotiska roman Frankenstein skapar Viktor Frankenstein en varelse från död materia som 

får ett liv och medvetande. Viktor blir omskakad av vad han skapat och flyr från platsen. Varelsen får nu 

på egen hand lära sig att orientera sig i tillvaron och lära sig allt från början om människornas värld och 

vad den själv är för något. Den kommer in i en värld utan en uppfattning om ett eget förflutet och förstår 

sig inte på världen omkring sig. Varelsen jagas iväg av människorna för att slutligen vandra förvirrad 

och vilse utan mening i tillvaron.
1
  

En tolkning av berättelsen om varelsen kan betraktas handla om svårigheten med försöka orientera sig 

tillvaron utan en förmåga att se samband i tid. Ur ett historiedidaktisk perspektiv kan det ovan nämnda 

relateras till det som beskrivs som ett historiemedvetande, vilket i allmänna termer kan beskrivas som: 

“den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska 

erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling”.
2
 Det är med andra 

ord något som var människa besitter i form av en mental process.
3
 Genom en tidsmässig orientering blir 

det möjligt att finna mening vilken man utgår från i sitt vidare handlande.
4
 Människors 

historiemedvetande framkallas och bearbetas i olika livssammanhang på mer eller mindre strukturerade 

sätt.
5
 Bakgrunden till att historiemedvetande som begrepp har formulerats - och idag förekommer i 

historiedidaktiska sammanhang - härrör från ett historieämne i kris och forskning kring undervisning i 

historia. Problemet som historieämnet har dragits med har varit att hantera de “stora berättelserna” där 

svårigheter med att motivera dem som meningsfulla lett till en utveckling. Resultatet har inneburit en 

utvecklad syn på historieämnet, dess syften och olika sätt att hantera dess förmedling på, vilket gav 

upphov till begrepp som till exempel historiemedvetande.
6
 I den anglosaxiska världen betonades 

nyttoaspekter med historieämnet fram där historia som ämne skulle medföra kunskaper som hade 

relevans för samhället och det vardagliga livet utifrån att ta del av historiska perspektiv.
7
 Dylika 

förmågor att tänka kring historia kom att sammanfattas med termen historical thinking.
8
 

                                                           
1
 Shelley Wollstonecraft, M. Frankenstein, or, the modern Prometheus. Sweden: Wisehouse Classics, 2015. 

2
 Karlsson, K-G & Zander, U. (red.). Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, 2009, s 49. 

3
 Karlsson, K-G. 2009, s 48; Jensen, B-E. Historie - livsverden og fag. Köpenhamn: Gyldendal, 2003, s 358; Jensen, B-E. 

“Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. I Historiedidaktik. Karlegärd, C & Karlsson, K-G (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 1997, s 80. 
4
 Rüsen, J. Berättande och förnuft: Historiedidaktiska texter. Göteborg: Daidalos, 2004,  s 137-138. 

5
 Jensen, B-E. “Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. I Historiedidaktik. Karlegärd, C & Karlsson, K-

G (red.), Lund: Studentlitteratur, 1997, s 49. 
6
 Karlsson, P-A. Undervisning och lärande i historia - ett kreativt rum för narrativ kompetens. Stockholm: Stockholms 

universitet, 2014, s 19-21. 
7
 VanSledright, B. The Challenge of Rethinking History Education. New York; London: Routledge, 2011, s 14-15. 

8
 Karlsson, P-A. 2014, s 31-32. Liknande tankar fanns i 1890-talets USA där “historical mindedness” formulerades som ett mål 

som historieundervisning skulle sträva mot, dvs utvecklandet av s.k “habits of mind” bl.a för målsättningen att skapa 
demokratiska medborgare och utveckla individens föreställningsvärld. Karlsson, P-A. 2014, s 198-199. 
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I en svensk kontext diskuterades historieämnets vara eller icke-vara från 60-talet då historia behövde 

motiveras till något mer än enbart som ett självändamål. Ett svar som följde var att ämnet skulle bidra 

till människors orientering i tid.
9
 Karl-Ernst Jeismann introducerade i Tyskland begreppet 

historiemedvetande år 1979 av för att beskriva relationen mellan en tolkning av det förflutna, förståelse 

av samtiden för perspektiv på framtiden.
10

 I dagens styrdokument för  skolan återfinns både 

historiemedvetande och tidsperspektiv utskrivna för att betona behovet av denna tidsorientering.
11

  

Från ett undervisningsperspektiv framstår det emellertid som svårt att realisera mål som har med 

hanteringen av mer avancerade målsättningar som historiemedvetande och historical thinking.
12

 Det 

primära inom historical thinking handlar om hur historiskt stoff bearbetas för att förstå och tänka kring 

historia.
13

 Problem kring att operationalisera begreppet historiemedvetande har beskrivits som något 

svårt bland annat av Skolverket.
14

 Parallellt beskrivs det även inom forskning hur begreppets innebörd är 

svårt att få till i en historieundervisning: Bland annat menar Nanny Hartsmar att dåtiden tenderar att 

isoleras från perspektiv som dåtid och framtid i undervisning.
15

 Ylva Wibaeus pekar på att problem 

uppstår när lärares intentioner ska realiseras kring historiemedvetande.
16

 Samtidigt menar Hans Olofsson 

att det finns möjligheter för elever att kunna artikulera sitt historiemedvetande i historieundervisning 

enligt vissa perspektiv.
17

 

Med utgångspunkt i att innebörden av historiemedvetande som begrepp uppfattas som otydligt och på 

något sätt behöver transformeras kan problemställningen för studien ringas in: Skolan är den plats där 

man möter historia på ett organiserat och strukturerat sätt, samt att historieämnet bör nå målsättningar 

utöver behandling av stoff och memorering av fakta, bland annat genom det som beskrivs kring 

historiemedvetande. Den övergripande frågan handlar då om när lärare arbetar för att få fram det som 

beskrivs kring detta, hur gör de? Vilka undervisningsstrategier använder lärare sig av, och hur 

strukturerar de upp sin undervisning för att kunna utveckla elevers historiemedvetande, när de avsiktligt 

arbetar med historiemedvetande som utgångspunkt. 

  

                                                           
9
 Karlsson, K-G. 2009, s 27-33 . 

10
 Karlsson, K-G. 2009, s 48-49. 

11
 Historiemedvetande finns numera framskrivet i läroplanernas formuleringar. Skolverket. Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket, reviderad 2016, s 196. Samt: Skolverket. Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket, reviderad 2016, s 66. 
12

 Elever beskrivs kunna memorera och reproducera berättelser, medan de har svårare för att tillägna sig kognitiva verktyg 
som handlar om meningsskapande kring samhället. Wertsch, J. Mind as action. New York; Oxford: Oxford University Press, 
1998, s 73-74. 
13

 Karlsson, P-A. 2014, s 199-200. 
14

 Brister framkommer kring utvecklingen av elevers historiemedvetande. Lärare uppger hur de upplever det som ett 
svårhanterligt begrepp. Skolverket. Undervisning i historia. Stockholm: Skolverket, 2015:8. s 12. 
15

 Hartsmar, N. Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext. Diss. Lund: Lunds Universitet, 2001, s 27-28. 
16

 Wibaeus, Y. Att undervisa om det ofattbara. En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans 
historieundervisning. Diss. Stockholm: US-AB, 2010, s 248-251. 
17

 Olofsson, H. Fatta historia En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. Lic.-avh. 
Karlstad: Karlstads universitet, 2010, s 224. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att synliggöra hur undervisning med intentionen att utveckla elevers historiemedvetande kan 

utformas utifrån att undersöka hur strukturen i lärares undervisningsstrategier ser ut.  

-Vilka undervisningsstrategier kring utvecklande av elevers historiemedvetande framkommer i lärarnas 

utsagor? 

-Hur beskrivs strukturen i vad som utgör sambanden mellan tidsperspektiven då, nu och sedan i lärarnas 

undervisningssekvenser som syftar till att utveckla historiemedvetande? 

2. Bakgrund 

I kapitlet presenteras och diskuteras de teoretiska ramarna för studien utifrån vilket analysdelen bygger 

på. Inledningsvis ges en översiktlig bild av den historiedidaktiska som ligger till grund för studien. 

Historiemedvetandebegreppet behandlas både ur ett teoretiskt och ett mer praxisnära synvinkel. Således 

är forskningsbakgrunden strukturerad utifrån två övergripande delar där den första ger en överblick 

kring övergripande historiedidaktiska delar som studien bygger på. Inledningsvis redogörs den 

anglosaxiska traditionen ur vilken lämpliga empirinära tankebegrepp lånats in för studiens analysdel. 

Det vill säga vad som är till hälp för att bena ut strukturen i lärarnas undervisningsstrategier. Vidare 

presenteras den tyska traditionen där historiemedvetandebegreppet återfinns som den övergripande 

teoretiska utgångspunkten för studien. Historiemedvetande som begrepp redogörs utifrån olika 

definitioner och aspekter, för att därefter ringa in vad som är relevant för studien. Den andra delen 

redogör kring historiemedvetande och historiedidaktisk forskning kring lärare i och utanför 

klassrummet, samt hur historiemedvetande kan omsättas i det praxisnära. 

2.1 Historiedidaktik - en introduktion 

Historiedidaktik handlar om förhållandet till och förmedlingen av historia. Teorier som förklarar denna 

förmedling kommer i stort sett från två historiedidaktiska traditioner; en med ursprung i Tyskland och en 

från länder tillhörande den anglosaxiska sfären.
18

 Den anglosaxiska historiedidaktiken intresserar sig för 

praxisnära metahistorisk kompetens.
19

 Paraplybegreppet historical thinking (”historiskt tänkande”) som 

härrör i traditionen handlar om att utveckla förmågor att tänka som en historiker utifrån historiska 

perspektiv, det vill säga ett tänkande utanför vardaglig terminologi och tankesätt.
20

 Historisk kunskap 

betraktas i stort bestå i dels substantiell (first-order) och procedural (second-order) concepts. De 

                                                           
18

  Karlsson, P-A. 2014. s 27, 33-34. 
19

 Olofsson, H. 2010, s 31; Karlsson, K-G & Karlegärd, C. 1997, s 26-27. 
20

 Seixas, P & Morton, T. The Big Six Historical thinking concepts. Toronto: Nelson education, 2013. s 3; Levesque, S. 
Thinking historically - educating students for the twenty-first century. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 
2009, s 26-27. 
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substantiella berör historiens innehåll (krig, revolutioner, kvinnor, arbetare etc) medan procedurell 

kunskap strukturerar upp, ger mening åt samt erbjuder en möjlighet att tänka kritiskt kring ett dylikt 

innehåll.
21

 Liksom hur uppdelningen och synen på historisk kunskap (first- och second order concepts) 

skiljer sig åt inom den anglosaxiska traditionen, rymmer vidare kategorin av procedurella (second-order) 

concepts en varierande definitionsmängd.
22

 

Den tyska traditionen ur vilken historiemedvetande begreppet härrör är filosofiskt grundad och 

intresserar sig för “historiens innehållsliga produkter”, medan den anglosaxiska för vägen till och formen 

för historiska kunskaper.
23

 Här handlar det om medvetande-, emancipations- och identitetsaspekter både 

på individ och samhällsnivå genom en orientering i tid.
24

 

2.2 Övergripande termer och begrepp 

Här följer en översikt till begreppet historiemedvetande och relationen till omgivande terminologi och 

närliggande historiedidaktiska begrepp. Inledningsvis förklaras historia, medvetande, historiekultur och 

historiebruk utifrån hur de kan användas och förstås. Slutligen ringas den valda infallsvinkeln in kring 

begreppet historiemedvetande in som teoretisk utgångspunkt för studien. Vad som definieras är en fråga 

om förhållandet mellan olika tidsaspekter och/eller vilka perspektiv som utgångspunkt för en vidare 

precisering. Vad som utgör utgångspunkt sätter därmed grunden för vad som sätts i fokus för studien. En 

alltför snäv definition verkar utelämnande av möjligheter, medan en alltför bred definition riskerar att bli 

diffus. Konstaterandet att historiemedvetande kan rymma en mängd aspekter sätter krav på att en 

struktur måste till för att kunna studera dess uttryck. 

2.2.1 Historia och medvetande 

Klas-Göran Karlsson beskriver hur innebörden av historia som begrepp kan förstås ha två delar; För det 

första som en beskrivning av det förflutna, och för det andra som bearbetningen av dessa beskrivningar. 

Syftet kan vara vetenskapligt pedagogiskt i att förklara eller förstå vad som hänt i det förgångna. 

Förmedling av historia kan förstås på en mänsklig nivå hur vi både är skapare av och skapade av 

historia. Människor är inte tomma kärl utan är både producenter och konsumenter av historia.
25

 I det 

egna livet liksom i samhället stöter vi på historia genom olika kanaler och medier där vi tar del av 

                                                           
21

 Levesque, S. 2009, s 16-17. 
22

 Levesque talar om Historisk signifikans, kontinuitet och förändring, framsteg och förfall, evidens och historisk empati. 
Levesque, S. 2009, s 36-37; För Seixas rymmer historical thinking historiska perspektiv kategorin historisk empati samt att 
framsteg och förfall utgör en aspekt av kontinuitet och förändring. Utöver historiska perspektiv tillkommer orsak och 
konsekvens, evidens, historisk signifikans, kontinuitet och förändring samt en etisk dimension. Seixas, P. 2013, s 4; Se även 
VanSledrights resonemang kring ”Foreground/First-Order Conceptual and Narrative Ideas and Knowledge”, 
”Background/Second-Order Conceptual Ideas and Knowledge”  samt ”Procedural Knowledge – Strategic practices”. 
VanSledright, B. The Challenge of Rethinking History Education. Routledge, 2011, s 51. 
23

 Karlsson, K-G, 1997. s 27. 
24

 Karlsson, K-G. 2009, s 31-33; Karlsson 1997, s 24-25. 
25

 Karlsson, K-G. 2009, s 25, 37. 
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historieförmedling vilket sker i en kommunikationskedja.
26

 Kenneth Nordgren beskriver denna 

kommunikation som hur vi möter historia genom vetenskap, i skolan, i massmedia, i konst, i 

offentligheten eller i det vardagliga samtalet.
27

  

Karlsson beskriver vidare historiedidaktik behandlar historia genom hur den produceras, kommuniceras 

och konsumeras. En sådan kedja kan kallas historiekultur, utifrån vilket historia kan studeras. Utifrån 

didaktiska frågor som rör förmedlings aspekter kan historia utgå från begrepp som bla medvetande, 

minne och metafysik inom historievetenskapen.
28

 Peter Aronsson menar att begreppen historiekultur, 

historiebruk och historiemedvetande kan betraktas som grundläggande kategorier likt social, mentalitet 

och genus. De bör inte förstås som underrubriker likt medeltidshistoria, utan snarare utifrån deras 

potential att anlägga och förändra perspektiv på förfluten tid och på världen.
29

 

Bernard Eric Jensen beskriver hur tysk och nordisk historiedidaktik under de senaste årtiondena 

omdefinierats, både som arbetsfält och kring sitt syfte, utifrån historiemedvetande som kärnbegrepp.
30

 

Historiemedvetande beskrivs av Karlsson som: “den mentala process genom vilken den samtida 

människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en 

specifik framtida utveckling”.
31

 Ovanstående är en allmän definition av begreppet vars målsättning, 

utgångspunkt och grundval delas av flertalet inom forskarvärlden. Trots detta skiljer sig preciseringen 

och den didaktiska hållningen av historiemedvetande.
32

 

Jörn Rüsen menar hur historiskt minne och historiemedvetande spelar en viktig kulturell funktion i 

formandet av identitet i ett temporalt perspektiv. Det har att göra med hur reflektion kring aspekter som 

identitet kan förstås utanför nuets tidsgränser, där både dåtid och framtid aktualiseras.
33

 Bernard Eric 

Jensen framhåller att mötet med olika språkbruk och ställningstaganden kring historiedidaktiska 

begrepp, som historiemedvetande, leder oss till att vi måste närmare studera vad som avses för att kunna 

göra bruk av detta.
34

  

2.2.2 Historiemedvetande  

Användningen av historiemedvetandebegreppet kommer ofta med diskussioner, förslag på definitioner 

och kritik kring begreppets olika innebörd. Därmed blir det nödvändigt att presentera några stora drag i 

föreliggande del. Kritik mot begreppet kommer  i Sverige och Norge ofta från lärarutbildningsmiljöer 

                                                           
26

 Nordgren, K.“How to Do Things With History: Use of History as a Link Between Historical Consciousness and Historical 
Culture”. Theory & Research in Social Education, 44:4,479-504, 2016. s 494-495; Nordgren, K. Vems är historien?. Diss. 
Umeå: Umeå Universitet, 2006, s 14. 
27

 Nordgren, K. 2006, s 14. 
28

 Karlsson, K-G. 2009, s 37-38. 
29

 Aronsson, P. Historiebruk - att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, 2004, s 17. 
30

 Jensen, B-E. 1997, s 49-50. 
31

 Karlsson, K-G. 2009, s 49. 
32

 Karlsson, K-G. & Karlegärd, C. Historiedidaktik. Lund:Studentlitteratur, 1997, s 50. 
33

 Rüsen, J. Western historical thinking - An intercultural debate. New York, Oxford: Berghahn Books, 2002, s 1-3. 
34

 Jensen, B-E. 1997, s 53. 
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och handlar om att det uppfattas som något kunskapsteoretiskt oklart. Magnus Hermansson Adler menar 

exempelvis att ingen hänsyn tas om elever är aktiva/passiva i kunskapsprocesser som har med 

historiemedvetande att göra.
35

 Niklas Ammert anser att historiemedvetande utgör en tolkningsram för 

människors handlingar samt vilka värden och principer som ligger bakom dessa.
36

 Vidare menar han att 

begreppet  historiemedvetande bör betraktas heuristiskt. Med andra ord ett begrepp som inte definieras 

för en särskild förmåga eller tillämpning, utan snarare verkar för att generera nya frågor och sätt att 

betrakta historia genom.
37

 En mängd definitioner av historiemedvetandebegreppt existerar och blir 

nödvändiga för att brukas beroende på vilka frågor vi ställer, som till exempel utifrån ett existentiellt-, 

kunskapsteoriskt- eller sociologiskt perspektiv.
38

 Till exempel refererar Jensen till Karl-Ernst Jeismanns 

åtminstone fyra olika definitioner kring historiemedvetande, vilka ofta är återkommande för diverse 

utbyggningar av andra teoretiker.
39

 

Aronsson pekar på hur begrepp utformats för att få tag i kopplingarna mellan dåtid, nutid och framtid där 

han menar att tre begrepp kan urskiljas: Historiskt medvetande vilket är kunskapen om det förflutna och 

sambandet med det; Historiemedvetenhet rymmer en existentiell aspekt i form av en personlig förmåga 

att relatera till tidsdimensionerna; Historiemedvetande är uppfattningar om hur dåtid, nutid och framtid 

är relaterade till varandra. Vidare betonar Aronsson att vidare preciseringar är nödvändiga då de brukas 

olika beroende på syfte, då olika uppfattningar råder om hur begreppen ska förstås.
40

 

Rüsen beskriver hur tid kan anta olika kulturella former men att det gemensamma draget är en mental 

företeelse i form av ett narrativ. Genom narrativ ges tiden mening då det transformerar dåtid till historia 

genom att kombinera den med erfarenhet och framtidsutsikter. I denna syntes sätts människan in då 

narrativ förmedlar vilka de är, om världen de lever i och hur det hela förhåller sig till upplevelsen av tid. 

På ett eller annat sätt förmedlas historia genom narrativ i varierande former som bidrar till subjektivt 

meningsskapande för individer och kollektiv, oavsett om narrativen bygger på objektiva beskrivningar 

eller inte.
41

  

Rüsen beskriver hur minnen, vare sig de är individuella eller kollektiva, bygger på det förflutna och 

sätter då dåtidsperspektivet i centrum för historiemedvetande. Emellertid verkar minnet i form av dåtid 

ständigt i en process mellan nutid och framtid. Bilden av det förflutna berikas av nutidens erfarenheter 

                                                           
35

 Adler Hermansson, M. Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 1 uppl. 
Stockholm: Liber, 2004, s 80. 
36

 Ammert, N. Det osamtidigas osamtidighet: Historiemedvetande i svenska läroböcker under hundra år. Diss. Lund: Lunds 
universitet. 2008, s 65-66. 
37

 Ammert, N. “To Bridge Time: Historical Consciousness in Swedish History Textbooks”. I Journal of Educational Media, 
Memory, and Society. Vol. 2, no. 1, 17–30, 2010, s 27. 
38

 Jensen, B-E, 1997, s 51-53. 
39

 Jensen utgår från Jeismanns artikel vilken han menar att många andra historiedidaktiker även utgår från för sina definitioner 
av historiemedvetande: Jeismann, K-E. “Geschichtsbewusstsein” I Bergmann, Klaus (red.). Handbuch der Geschichtsdidaktik. 
Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1979, s 42-45. 
40

 Aronsson, P. 2004, s 18, 67-68. 
41

 Rüsen, J. History, narration, interpretation. New York: Berghahn Books, 2005, s 2-3. 
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och ges då mening: “It also changes the ways of meaningfully appropriating the treasures of past 

experiences”.
42

 Rüsen beskriver hur detta förhållande mellan tidsperspektiv är ordnat beroende på 

historiesyn, där ingen given kronologisk ordning behöver råda mellan dåtid, nutid, framtid. Däremot 

måste man utgå från ett minne för att processen av historiemedvetande ska initieras utifrån dåtiden. Ett 

minne är alltså inte synonymt med historiemedvetande då det i sig inte initierar sambanden mellan då, 

nu och sedan, utan snarare genom tanken på minnet och den process som det då ingår i utgör grunden för 

ett historiemedvetande.
43

 

2.2.3 Historiemedvetande uttryckt i historiekultur och historiebruk 

Vad som tidigare har nämnts är att begreppen historiekultur och historiebruk kan, som Aronsson 

uttrycker, vara begrepp vilka kan betraktas förutsätta ett historiemedvetande och har en potential att 

ändra perspektiv i forskningen. Aronsson beskriver historiekultur som uttryck mer eller mindre direkta 

tolkningar av tidssamband som ligger till grund för ett historiemedvetande: “[...]de artefakter, ritualer, 

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

samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid”.
44

 Karlsson anser att historiekultur är den 

kommunikationskedja som bygger kring historia. Den historia som sätts i centrum för historiekulturen 

konstrueras som kulturprodukter (artefakter) vilka  uppfattas och används av individer och grupper för 

att svara mot olika behov och intressen.
45

  

Nordgren beskriver exempelvis hur historien i form av en berättelse utgör en artefakt blir möjligt att 

använda för ett historiebruk, i syfte att tillfredsställa ett behov av sammanhang och mening.
46

 Vidare 

menar han att historiemedvetande inte kan studeras i sig självt, utan endast tolkas genom handlingar, 

berättelser och institutioner.
47

 Ammert menar att historiemedvetande är något som existerar i människors 

huvuden och kan därför inte studeras. Däremot framhåller han att undervisning kan studeras för att 

utröna huruvida den har förutsättningar att utveckla fenomenet.
48

 

Rüsen menar att historiemedvetande uttrycks i historiekulturen och kan betraktas anta estetiska, politiska 

och kognitiva dimensioner. Bruket av historia i en historiekultur kan vidare ske genom till exempel 

narration (berättelser), som en konkretisering av den komplexa tankeoperation som ett 

historiemedvetande utgörs av.
49

 Historisk narration är alltså aktiviteten som utifrån den mentala 

processen av ett historiemedvetande upprättar sammanhang och mening. Enligt Rüsen kan det som ryms 

                                                           
42

 Rüsen, J. “How to make sense of the past – salient issues of Metahistory”. I The Journal for Transdisciplinary Research in 
Southern Africa, Vol 3, No 1, 2016, s 175. 
43

 A.a, s 171, 175. 
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 Aronsson, P. 2004, s 17. 
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 Karlsson, K-G. 2009, s 38-39. 
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 Nordgren, K. 2006, s 19-20. 
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 A.a, s 41. 
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 Ammert, N. 2008, s 15. 
49

 Rüsen, J. 2004, s 149-150, 152, 156; Rüsen, J. 2016, s 179-180. 
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inom en historiekultur uppfattas och analyseras genom en narrativ struktur. Ett historiskt narrativ 

organiserar således utifrån den inbördes koppling som existerar i historiemedvetandets tidsdimensioner 

av då, nu och sedan.
50

 

Karlsson beskriver förutsättningarna för ett historiemedvetande som i grunden individuellt, men är något 

utvecklas och förändras i sitt innehåll beroende på det samhälle och den historiekultur som det befinner 

sig i. Här verkar historiebruk som förmågan att bruka historien eller med andra ord orientera ett 

historiemedvetande mot handling. Bruket handlar i grunden om hur individer och grupper använder 

historia för att tillgodose olika intressen och syften.
51

 Aronsson menar att ett visst urval av 

historiekulturen  reproduceras i ett historiebruk som formerar ett historiemedvetande. Berättelserna om 

det förflutna innebär vissa möjligheter att föreställa sig framtiden. Genom historiekulturen placeras det 

medvetna/omedvetna historiebruket i centrum av den process som förbinder då, nu och sedan.
52

  

2.2.4 Historiemedvetande som berättelser 

Historiekultur har i föregående delar beskrivits som ett kommunikativt sammanhang där 

historiemedvetandet verkar och skapar mening och sammanhang. Utifrån en given historiekultur kan 

alltså historiemedvetande uttryckas genom ett bruk av historia. 

Ett historiemedvetandet kan realiseras som ett språkligt uttryck genom berättelser, och hör samman med 

det Rüsen kallar narrativ kompetens. Termen innebär olika delar av en kompetens att driva en historisk 

berättelse. En sådan kompetens definierar han som “making sense of history”. Det kan förstås som den 

mänskliga förmågan att genom tillvägagångssätt göra det förflutna begripligt och meningsfullt, genom 

en tidsmässig orientering, vilken verkställs i nutid genom en erinran av det förflutna. Denna kompetens 

kan delas in i tre underkategorier: “form, content and function”, vilket förstås som att erfara (content), 

tolka (form) och orientering (interpretation).
53

 

Karlsson översätter de tre delarna som syftar till hur man når historiemedvetande genom den historiska 

berättelsen till konkretion, kontext och kontinuitet. Konkretion innebär att berättelsen bör beröra 

mottagaren utifrån dennes egna uppfattningar och erfarenheter av dåtiden. Utgångspunkten är att det 

finns ett intresse från de som brukar berättelsen. Kontinuitet är att närvaron av de tre tidsaspekterna då, 

nu och sedan i berättelsen knyts ihop till ett sammanhang. Det behöver inte betyda samma sak som 
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 Rüsen, J. 2005, s 9-11. 
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uppfattningen att historien upprepar sig. Kontext står för att tidsorientering förutsätter att brukaren kan 

relatera till en större historia som sträcker sig utöver det egna livets tidsgränser.
54

  

Sammanfattningvis handlar ovanstående del om hur man genom förmedlingen (historiebruket) av en 

historisk berättelse, utifrån narrativ kompetens lyckas förbinda tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid 

i ett meningsfullt sammanhang. I förlängningen skapar detta alltså möjligheten att utveckla ett 

historiemedvetande genom bearbetningen av en historisk berättelse. Överfört till studien handlar detta 

om hur undervisningssekvenser binder samman tidsperpsektiven, vilket det redogörs för närmare under 

analysdelens kapitel. 

2.3 Tidigare forskningsläge 

I denna del presenteras det tidigare forskningsläget, vilket har delats upp i två delar: Den inledande delen 

beskriver de omkringliggande ramarna kring praxisnära forskningen om  historieundervisning. Frågor 

som här diskuteras är ämneskunskaper, ämnesförståelse och hur de hänger samman med undervisning, 

samt vilka undervisningsstrategier som lärare brukar. Andra frågor behandlar vad som ligger i fokus för 

undervisningen, vilka strategier som brukas och vilka typer av innehåll som framkommer i 

historieundervisning. Vidare har studier utgått från vilka perspektiv, intentioner och ämnessyn som 

förmedlas samt de om lärares egenskaper och dess implikationer. Den andra delen av forskningsläget går 

närmare in på historieundervisning i en svensk klassrumskontext och explicit forskning kring 

historiemedvetande. Utifrån vilka frågor som diskuteras i det internationella utgångsläget behandlar 

svenska studier till stor del det som sker utanför klassrummet. Dessa studier riktas mot lärares 

ämnesförståelse, deras intentioner och analys av läromedel. Forskning som behandlar det praxisnära är 

förekommande, men existerar i antalet studier i mindre utsträckning. Studierna i den andra delen 

presenteras vidare genom två områden: Läromedel samt utifrån lärare och elevers utsagor kring 

historieundervisning.  

2.3.1 Historiedidaktisk forskning kring lärares praxis i och utanför 

klassrummet 

En vanlig ingång kring studier av lärares undervisningspraktik är någon form av kategorisering av deras 

undervisningsinnehåll och metoder. Forskning kring lärare, deras metoder och ämneskunskaper har i 

mångt och mycket inspirerats av Lee S. Shulman teoretiska struktur kring pedagogical content 

knowledge.
55

 En vanlig ingång kring lärares undervisningspraktik är någon form av kategorisering av 

deras  undervisningsinnehåll och metoder. S.G Grant och Kate Patrick har i sina respektive studier 
                                                           
54

 Karlsson, K-G. 2009, s 53. Karlsson utgår i sin tolkning från: Rüsen, J. ”Functions of Historical Narration - Proposals for a 
strategy of Legitimating History in School”, 1987. I Nordisk konferens om historiedidaktik. Historiedidaktik i Norden 3, Angvik, 
Magne (red.). 1988. s 25-28. 
55

 Shulman, Lee. S. “Those who understand: Knowledge growth in teaching?” I Educational researcher, 1986. s 4-14. 
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diskuterat och problematiserat kring lärares mål med undervisningen, samt hur elever får möjlighet att 

lära sig om innehållet på sättet det framställs.
56

 Både genom elev- lärarintervjuer, enkäter och 

klassrumsobservationer visade de på hur historieundervisningen som eleverna möter påverkar deras 

långsiktiga lärande, vad de får för uppfattning till ämnet, vad syftet med ämnet är och hur det kan 

brukas. Grant kategoriserar två typer av lärare där den ena utgörs av en “knowledge giver”, en 

förmedlare av en given och viktig kanon som historisk kunskap. Den andra utgörs av en “knowledge 

facilitator”, vilket innebär betoning på tolkning och konstruktion kring historisk kunskap.
57

 

Ett resultat som Kate Patrick pekar på är hur lärare förvisso kan utgå från samma läroplan, men ändå 

förverkligas de olika undervisningsobjekt olika beroende på lärarnas historie- och kunskapssyn.
58

 

Betydelsen är att det elever möter olika historieämnen i praktiken är något annat än hur lärare betraktar 

den historiska kunskapen på, eleverna möter sålunda stora skillnader. Även här görs sig en 

kategorisering gällande när Patrick delar in lärarna i studien i tre positioner; den första som betraktande 

av ämnesinnehållet som något oproblematiskt, vilket tillhandahålls till eleverna genom olika aktiviteter 

och förmedling av stoff. Den andra positionen handlar om lärare som menar att elever genom den 

kunskap de tillhandahålls ska kunna överföras till att förstå sammanhang och strukturer. Historisk 

kunskap betraktas emellertid inte av dessa som oproblematisk eller som något enkelt, snarare som något 

beroende av en tolkning. Den tredje positionen menar att historisk kunskap är en social konstruktion och 

som problematisk. Enligt det synsättet ska lärarna bidra till att eleverna kan ställa tolkningar mot 

varandra, samt bidra till förståelse av den kontext som dessa existerar inom.
59

 

I en amerikansk kontext studerade Suzanne M. Wilson & Sam Wineburg lärarskicklighet och utveckling 

av tester kring historielärares undervisningsmetoder. Resultatet visade på att forskarens egen syn på 

historieundervisning avgjorde hur skicklig läraren i fråga kunde bedömas vara.
60

 I en annan studie av 

Wilson studerades hur skickliga lärares praktik, genomförd undervisning, ämnessyn, planering kan leda 

till framgångsrik undervisning.
61

 Hon menade att resultatet pekade åt att lärare med en viss syn på 

historieämnets också hade djupa ämneskunskaper.
62

 Samtidigt menar Wilson att resonemanget kring 

framgången hos skickliga och erfarna lärare ofta är något som förenklas. Det är svårt att komma till 
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botten med hur de verkligen arbetar kring historieundervisningen med metoder, vilka egenskaper de 

besitter.
63

 

Problemet med forskarens egen riktning av analys och föreställningar kring undervisning 

exemplifierades vidare av R.W. Evans som jämförde sin egen syn med historielärares. Lärarnas 

undervisning utvärderades kring förmågor som eleverna skulle utveckla som antagandet av kritiska 

perspektiv och samhällssyn. Undervisningen som inte handlade om detta betraktades som 

kontraproduktiv och bidragande till en likgiltig inställning till samhället.
64

 Evans studie visar på en 

problematik som i grunden bygger på en normativ inverkan på valet av analys.
65

 Chris Husbands, Alison 

Kitson och Anna Pendry instämmer med tidigare forskning som konstaterat den kontextlösa och 

förenklade synen på lärares undervisningsmetoder. I studien undersöktes lärares praktik med avsikten att 

förstå vad som låg bakom tankar och handlingar snarare än att bedöma själva undervisningssituationen.
66

 

David Rosenlund undersöker vilka redskap ur kursplanen för historieämnet som utvecklas hos elever 

och i vilken utsträckning möjligheter ges för detta. Till grund för studien låg lärares skriftliga 

instruktioner, bedömningsunderlag som jämfördes med läroplanens formuleringar och lärarintervjuer. I 

resultatet används begreppet ämneskonstruktion för att åskådliggöra lärarnas syn på historieämnet. En 

del i resultatet pekar på hur historiska skeenden behandlas i ett dåtidsfokus som isolerade företeelser, 

men även på ett samtidsfokus där kopplingar mellan då och nu görs.
67

 

Tidigare forskning utgår från undervisningsstrategi eller bara strategi på olika sätt, ofta utan att 

definieras alls. Jessica Jarhall menar undervisningsmönster och undervisningsstrategier är något mer 

genomtänkt än mönster, vilka lika gärna kan uppträda som ett rutinmässigt och oreflekterat sätt att 

bedriva undervisning genom. Innebörden av strategi handlar det om lärares övergripande sätt att 

undervisa, som styr upplägget i stort mot en riktning. Det ger svar på de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför.
68

  

Edmund Knutas ställer frågor som handlar om hur lärare har utvecklat metoder och 

undervisningsstrategier hos gymnasielärare som undervisar i svenska. Knutas studerar undervisningen 

och uppfattningen kring svenskämnets roll, funktion, arbetsformer och innehåll kopplat till skola och 

samhälle utifrån frågorna vad, hur och varför. Undervisningsstrategin tillförs även ämnets roll och 
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funktion i samhället som en aspekt.
69

 Han problematiserar inte vidare själva begreppet 

undervisningsstrategi eller avsaknaden av en strategi. Istället studeras hur lektionerna ser ut och vilka 

arbetssätt som används; till exempel introduktion, enskilt arbete, sökning efter information, typer av 

uppgifter.
70

 

Tomas Nygren intervjuade sju gymnasielärare i historia utifrån en definition av undervisningsstrategi där 

frågorna vad, hur och varför utgjorde undervisningsstrategin. Han definierar en strategi som något 

varaktigt och något som utvecklats över tid.
71

 Bengt  Schüllerqvist och Christina Osbeck brukar samma 

definition som Nygren för undervisningsstrategi för att utröna ämnesdidaktiska överväganden. De utgår 

från att när lärare har tillräckligt mycket erfarenhet så förändras den inte nämnvärt annat än att “förfina” 

den.
72

  

Kopplat till föreliggande studie kan undervisningsstrategier översättas till hur historielärare strukturerar 

undervisning som en del i en undervisningsstrategi. Med andra ord hur samband mellan tidsdimensioner 

struktureras för att möjliggöra en utveckling av historiemedvetande utifrån sin undervisning. Vad som 

utgör dessa strukturer utgörs av tankebegrepp (procedural concepts), vilka redogörs för i studiens 

analysverktyg. 

2.3.2 Läromedelstexter 

I Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien?: Historia som medvetande, kultur och handling i 

det mångkulturella Sverige har fyra läromedel för historieämnet i gymnasiet analyserats och 

kompletterats med intervjuer. Frågan utgår från vilka historiemedvetanden vi betraktar samtiden genom, 

vilket kan betraktas utifrån aspekter av mångkulturalitet och identitet.
73

 Resultatet pekar på att 

läroböckerna inte kopplar an till frågor i den mångkulturella samtiden. Generellt är detta av vikt för 

historieundervisning i skolan då behandling av olika perspektiv är en förutsättning för att möjligen 

kunna utveckla elevers historiemedvetande.
74

 Nordgren pekar på att perspektiv som i utomeuropeisk 

historia prioriteras ned till förmån av ett europeisk perspektiv, vilket överrepresenteras med orimligt 

mycket utrymme. I de fall där ambitionen att presentera en global historia har det ändå skett utifrån ett 
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europeiskt perspektiv.
75

 Detta är ett exempel på forskning kring historiemedvetande utifrån problemet 

som har beskrivits, vilket blir relevant i sammanhanget för att i resultatet kunna belysa just perspektiv 

som en aspekt kring undervisningsstrategier. 

Niklas Ammert undersökte läroböcker utgivna mellan 1905-2006 med hur historiska händelser 

presenteras och hur de skulle kunna tänkas kunna utveckla historiemedvetande. Ammert brukar 

begreppet multikronologi för att visa på hur ett historiemedvetande verkar mellan de tre tidsperspektiven 

då, nu och sedan. I läroböckerna kan multikronolgi uttolkas vara gällande på olika sätt.
76

 Berättelserna i 

läroböckerna rymmer potential att öka förståelsen av samband mellan tidsperspektiv.
77

 Perspektiven då 

och nu är inte jämnt fördelade, utan dåtid får överlag ett större utrymme. Emellertid kan delar i vissa 

böcker skapa samband mellan flera tidsperspektiv när de utgår från dåtiden för att beskriva framtiden. 

Därigenom når de en potential att utveckla historiemedvetande.
78

 Relevansen av Ammerts studie är hans 

teoretiska perspektiv, vilket här tillfogas i denna studies analysdel. Med andra ord passar det in på ett 

sätt att betrakta historiemedvetande genom hur tidssamband knyts samman samtidigt. Detta eftersom att 

mer tydligt kunna motivera att historiemedvetande kan komma att utvecklas utifrån en uppgift som 

uppvisar just det. 

2.3.3 Lärare och elevers utsagor kring historieundervisning 

Mikael Berg undersökte och kartlade historielärares ämnesförståelse utifrån ämnessyn, syfte och 

innehåll av skolämnet historia.
79

 Ämnesförståelsen prövades mot centrala begrepp från 2011 års 

läroplan, bl.a historiemedvetande och historiebruk. Här menar Berg att dessa fått en mer framträdande 

innebörd än tidigare. Samtidigt nämns demokratiska färdigheter vara något övergripande i ämnets 

syfte.
80

 Kring historiemedvetande framkommer en existentiell dimension när förfluten tid motiveras från 

ett nutida perspektiv genom frågeställningar från nuet som riktas mot det förflutna. Berg menar att det 

anknyter till en tradition av historiemedvetande som är centralt för historieämnet, vilket inte tidigare har 

synliggjorts av forskningen.
81

 

Ylva Wibaeus avhandling behandlar lärares tillämpning av förintelsen som kunskapsområde för att 

utveckla elevers historiemedvetande samt potential för demokratifostran.
82

 Olika teman och variationer 

framkommer samt intentioner och hur lärarna kunde bidra till skolans fostransuppdrag utifrån 
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kunskapsområdet.
83

 I resultatet menar Wibaeus att en problematik uppstår när intentionerna ska 

realiseras, vilket de inte heller gör fullt ut i studien. Problemet är mångbottnat då elever kan ha svårt att 

se sambandet själva, samt att en historiedidaktisk framställning många gånger kan vara komplex och att 

elever kan få en annan bild utifrån undervisningen än den avsedda. Historiemedvetande uttrycks eller 

används inte explicit av lärarna i undervisningen eller i deras förklaringar. Samtidigt är det uppenbart 

hur lärarna förväntar sig hur eleverna ska tänka i de tre tidsdimensionerna då, nu och sedan.
84

 

Nanny Hartsmar gör en liknande studie som istället riktar sig mot att förklara grundskoleelevers 

historiemedvetande med utgångspunkten i undervisningen. Både elever och lärare intervjuades.
85

 I 

resultatet beskriver lärarna förmågan att använda den del av historiemedvetande som handlar om att 

ordna historiskt stoff som ett resultat av en mognadsprocess. Här menar Hartsmar att man måste ge 

historiemedvetande begreppet en bredare betydelse än att betona delar som anknyter till ett stoffinnehåll. 

Aspekter som handlar om individualitet och erfarenheter uteblir annars.
86

 Här betonar hon det bredare 

begreppet tidsmedvetande som av betydelse i sammanhanget då det behandlar sådant som existerar 

utanför de historiska stoffkunskaperna. Vidare beskrivs det hur undervisningen till stor del handlade om 

en kulturförmedling, fragmentariska och isolerade framställningar. Undervisningen saknade 

problemlösning och byggde istället på kronologi och epokindelningar med få kopplingar från dåtid och 

framåt.
87

 

I Hans Olofssons licentiatavhandling undersöktes kommunikationen av hur historiekulturella yttringar 

mellan elever och lärare under ett undervisningsförlopp uttrycktes. Utgångspunkten är hur historiebruk 

uttrycks i undervisningen, samt visa på vilka mönster som framkommer i mötet mellan lärare, elev och 

historieämne.
88

 En intressant del ur resultatet visade på hur eleverna gav uttryck för historiemedvetande 

då läraren samtidigt brukade genealogiskt, strukturellt och genetiskt tänkande i framställningen av 

mellankrigstidens historia.
89

 Olofsson ger även belägg på hur ett gemensamt språk underlättar 

undervisningen genom klargörandet av tankebegrepp och termer redan under ett planeringsarbete liksom 

i praktiken.
90

 Han menar att metaperspektiven ofta finns i undervisningen, men när dessa hanteras med 

ett vardagsspråk blir de svårbegripliga. Olofsson refererar till Peter Lee som belyser problematiken kring 

den anglosaxiska historiedidaktikens mångtydiga och rika uppsättning av begrepp. De jämförs med 

svårigheten av att kunna föra en matematikundervisning utan adekvat terminologi.
91
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Maria Johansson undersökte genom intervention relationen mellan historieundervisningen och 

interkulturell kompetens. Syftet var att undersöka hur en undervisning kunde se ut för bidra till elevers 

interkulturella förståelse i en allt mer globaliserad och mångkulturell framtid. Johansson menar att 

interkulturell kompetens kan betraktas vara del av ett historiemedvetande då det i grunden handlar om en 

praktisk förmåga. Innebörden är att man utifrån de tre tidsperspektiven agerar och ta ställning i nuet. 

Resultatet för studien handlade om att tre kriterier gjorde sig gällande när undervisningsinnehållet 

konstruerades; perspektiv, geografi och nutidsrelevans. Meningen och betydelsen i att lyfta fram dessa 

delar menar Johansson är att de utgör fördelaktiga redskap som kan motivera och konstruera 

undervisning för det nämnda syftet. Vidare vidgades en öppen berättelseform med ett kanonkritiskt 

perspektiv. Det vill säga perspektiv som betraktar den eurocentriska berättelsens innehåll kritiskt, samt 

sträcker sig utanför denna i ett större globalt (geografiskt) sammanhang. Vidare stod lärarens planering 

och elevernas bidrag för nutidsrelevansen kring undervisningen.
92

 

Tomas Nygrens licentiatavhandling urskiljde genom klassrumsstudier olika undervisningsstrategier och 

fann följande kategorier: flerperspektivism (att tolkningar ställs mot varandra); narrativ (användande av 

berättelser som ger överblick och levandegör historia); samhällsvetenskaplig och historia (analyser och 

jämförelser av andra tider och samhällen görs i syfte att ge förståelse och sammanhang); och eklektisk 

historia (som ett arbetssätt som ska möjliggöra individualisering).
93

 

3. Metod 

Inledningsvis presenteras här ramarna för studiens kvalitativa metod. Därefter följer en redogörelse 

kring övergripande delar, tillvägagångssätt samt en diskussion kring datainsamling, bearbetning och 

analys. Slutligen behandlas en diskussion kring validitet och reliabilitet, samt etiska aspekter och 

genomförandet av studien. 

3.1 Kvalitativ metod 

Metodvalet för studien pekar tillbaka på syftet är att synliggöra hur undervisning med intentionen att 

utveckla elevers historiemedvetande kan utformas utifrån att undersöka hur strukturen i lärares 

undervisningsstrategier ser ut. Detta handlar i grunden om att undersöka hur lärare når 

tidsdimensionerna då, nu och sedan i en specifik historieundervisning med ett tema kring 

historiemedvetande. 
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Därav nyttjas en en kvalitativ metod, vilket i grunden syftar till att skapa förklaringar genom att förstå 

det som studeras genom tolkning.
94

 En kvalitativ studie kan betraktas som beskrivande, men kan inte 

uttala sig om andra fall. Däremot kan den presentera ett underlag för jämförelse av olika aspekter kring 

det egna resultatet.
95

 Formen av denna kvalitativa studie tar ansats utifrån från grounded theory, en form 

av induktiv ansats. Det innebär här att teori växer fram gradvis i en process genom mötet med ett 

empiriskt material, metod och analys. Teorin är grundad i empirin. Anledningen är att bättre kunna 

förstå materialet för att få idéer om hur det kan betraktas utifrån lämpliga teorier, än att på förhand 

bestämma hur materialet skall tolkas.
96

 

Tillämpningen av grounded theory motiveras vidare genom studiens explorativa avsikt då empirin har 

grund i en social verklighet som kan förstås mot teori. Med andra ord försöker begrepp och 

analysverktyg anpassas för att förklara de företeelser som återfinns i empirin, vilka sätts samman för att 

visa på ett antagningsvis förekommande fenomen.
97

 Vitsen med att låta empiri, teori och analys 

växelverka med varandra motiveras med att materialet som analyseras är vidare inte en ren konstruktion 

av forskaren själv. Studien utgår därför från en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Det vill säga att 

resultatet betraktas som ett urval utifrån verkligheten där samtliga inblandade personer verkar som 

konstruktörer av resultatet. Det inkluderar forskaren själv genom att det empiriska materialet inhämtas 

och analyseras.
98

 Ett resultat från dylika studier kan alltså ge en förklaring av ett fenomen utifrån det 

sammanhang som har studerats. Med andra ord ges inga slutgiltiga svar eller definitiva utsagor för alla 

lärare eller all historieundervisning.
99

 Med andra ord utgörs resultat av en tolkning av en social 

verklighet, vars tillvägagångssätt beskrivs i nästkommande del.  

För studien sker arbetet vidare utifrån ett hermeneutisk förhållningssätt och analytiskt tillvägagånssätt. 

Målet med en hermeneutisk tolkning är att nå förståelse, vilket gör det lämpligt för en kvalitativ studie. 

Genom språket tolkas verkligheten och en förståelse kan nås i möjligheten att tänka och förstå andra 

människors livsvärld. Här handlar det om lärares undervisningsstrategier och förståelsen av dessa.
100

 

Centralt för hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Förståelse av något sker mot en horisont av en 

helhet där delar ingår i. Det innebär att en del endast förstås utifrån helheten som en social process. I 

denna sociala process är alltså forskaren medkonstruktör av “verkligheten”, en subjektiv förståelse är 
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gällande. Här talar man om subjektiv kausalitet. Innebörden av subjektiv kausalitet är att forskaren måste 

förstå respondentens anförda mening till sina handlingar, med andra ord orsaken till handlingarna.
101

  

Innebörden är att min egen förståelse både påverkar och förändras under hela arbetsprocessen. 

Tolkningen hänger samman med vad som tidigare har beskrivits kring grounded theory, där både teori 

och resultat påverkas allt eftersom nya insikter och förståelse nås i denna process erhålls. En 

hermeneutisk tolkning bygger på en process med att pendla mellan helhet och delar. Delarna förutsätter 

varandra och skapar en helhet som kan tolkas, den hermeneutiska cirkeln. Helheten bestämmer vad 

delarna är, inte delarna i sig självt, medan helheten bara kan förstås genom att studera dess 

beståndsdelar. Vad som är viktigt är därför att ställa frågor både kring delar och kring helheten för att 

senare kunna analysera den data jag samlat in.
102

 En första tolkning påverkar därmed den initiala 

förståelsen, förståelsehorisonten vidgas, för att nästkommande tillfällen som helheten och delarna 

studeras enligt den nya förståelsen. Processen fortsätter på detta vis till dess att forskarens och 

studieobjekten förståelse har närmat sig varandra. Emellertid är en tolkning aldrig något slutgiltigt, eller 

resultat som något allenarådande för hur det som studerats ska förstås. Datainsamling och analys 

påverkas av förståelsehorisonten, alltså erfarenhet, förkunskap och fördomar. Därför är det viktigt att  

förförståelsen redogörs för att transparensen ska kunna anses vara hög. Forskningen är emellertid 

fortfarande subjektiv i den mening att en förförståelse krävs för att en tolkning ska kunna ske.
103

 

Min initiala förståelse av historiemedvetande har under arbetsprocessen delvis förändrats. I grunden 

påverkas detta av att jag som lärarstudent i historia genomgått en utbildning med ett teoretiskt fokus på 

just historiemedvetande. Vidare spelar min pragmatiska grundsyn in kring att utbildning bör handla om 

nytta samt att kunskaper och förmågor bör vara överförbara i allmänhet. Inledningsvis har detta påverkat 

ingången för studien liksom utformningen av intervjuguiden där syfte och frågeställningar indirekt 

framträder. Ett resultat av detta blir således att empirin givetvis utgår från respondenternas egna 

uppfattningar, men att dessa i grunden kan sättas inom ramen för min förförståelse. Allt eftersom 

empirin analyserats har förståelsen ändrats allt eftersom nya perspektiv framkommer kring hur 

historiemedvetande kan uttryckas. Föregående mening kan beskrivas som “kumulativ verksamhet”, det 

vill säga att insamling av data i verkligheten som studeras sker, varpå man går hem och analyserar och 

skapar ett förslag på teori att tillämpa. Processen fortsätter och teorin ändras allteftersom nya uppslag 

framträder.
104

 En inledningsvis bred teoretisk inläsning kunde därför erbjuda ett växelspel mellan 

empirin och en möjlig teoretisk utformning. Slutligen resulterade detta i att en teoretisk utgångspunkt 

kunde smalnas ned för att möta vad empirin uttryckte. 
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3.3 Semistrukturella intervjuer  

För att ta reda på respondenternas uppfattningar genomfördes intervjuer. En kvalitativ intervju som 

metod syftar med till att jag som intervjuare försöker se verkligheten som den jag intervjuar, för att 

därefter tolka vad det innebär ur ett teoretiskt perspektiv.
105

 En kvalitativ forskningsintervju har någon 

form av struktur och kunskap konstrueras i interaktionen mellan den intervjuade och den intervjuande.
106

 

Eftersom syftet är explorativt lämpar sig en mer öppen och halvstrukturerad intervjuform.
107

 En 

halvstrukturerad intervjuform liknar ett vardagligt samtal med en struktur i grunden som utgår från 

syftet. Vitsen med den valda intervjuformen är alltså att sätta de intervjuade i fokus för att förstå ett tema 

utifrån deras livsvärld och perspektiv. Tanken är att nå beskrivningar och definitioner kring de begrepp 

som ligger till grund för studien, dess tematik. Samtalen fördes i en riktning, med en person åt gången, 

där ett fåtal breda frågor och följdfrågor ställdes. Den halvstrukturerade intervjun är varken ett 

vardagligt samtal eller ett frågeformulär som följs i strikt mening. Intervjuformen utgår istället från en 

intervjuguide som rymmer tematiken och förslag på frågor kring denna.
108

  

Intervjuerna som genomförts bygger på en direkt frågeform där syftet klargörs från början, varpå 

frågorna ställs kring temat. Anledningen pekar på urvalet som i det här fallet bygger på att det är lärare 

som har uttalat att de på någon nivå medvetet arbetar kring historiemedvetande i sin undervisning. 

Därför kan frågor ställas både allmänt kring undervisningen, till mer riktade frågor kring 

historiemedvetande. Till grund ligger en intervjuguide som ger en övergripande struktur för intervjun. 

Intervjuguiden som brukats för de genomförda intervjuerna har utgått från att samma typ frågor har 

ställts. Den halvstrukturerade formen har tillåtit att ordningen som frågorna ställs på har varierat, samt 

att frågor kan utelämnas genom att besvarats genom andra under intervjun.
109

  

Vissa förtydliganden/justeringar kring vissa frågor har skett löpande mellan intervjuerna. Innehållet är 

detsamma men ordningen och formuleringen anpassats för att bättre svara mot syfte och frågeställningar. 

Trost menar att idén med kvalitativa studier är att se människan som deltagare och aktör i en process av 

förändring, så därför blir svar på likadant ställda frågor nödvändigtvis inte samma var gång de ställs.
110

 

Förståelsen av bakomliggande teorier och förståelser som man bär med sig påverkar hur man omsätter 

dem i praktiken. Det handlar konkret om att reda på både fakta och om implicita beskrivningar kring det 

som uttrycks, det vill säga vad som sägs mellan raderna. Under intervjun skedde redan en första tolkning 

då budskapet sänds tillbaka som en form av kontroll för att få bekräftelse på vad uppfattningen är.
111

 Att 

sända tillbaka min uppfattning kring lärarnas utsagor under intervjun innebär två saker: Dels kan de 
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förtydliga kopplingen mellan teori och hur de omsätter detta, men även så ökas trovärdigheten i studien 

då resultaten så nära det är möjligt speglar respondenternas egna tankar.
112

 

3.4 Urval 

Studiens intervjuer utgår från ett målstyrt urval. Bryman beskriver det som ett form av strategiskt urval 

som handlar om att hitta rätt personer utifrån vissa kriterier som kan svara på undersökningens syfte och 

frågeställningar.
113

 I det här fallet utgår det från syftet synliggöra hur undervisning med intentionen att 

utveckla elevers historiemedvetande kan utformas utifrån att undersöka hur strukturen i lärares 

undervisningsstrategier ser ut. Därmed är det inte frågan om att finna representativiet, utan att utgå från 

lärare som svarat ja på frågan att de arbetar utifrån begreppet historiemedvetande. Kriteriet för urvalet 

innebär därför att intervjupersonerna är historielärare som har en avsikt och ett uttalat syfte att utforma 

sin undervisning för att utveckla elevers historiemedvetande. Anledningen till att inte enbart utgå från 

historielärare i allmänhet beror på att läroplanen visserligen uttrycker att historiemedvetande ska 

utvecklas, men är en för svag garanti för att undervisning verkligen utformas medvetet kring detta.  

Tillvägagångssättet har emellertid skett genom vad som kan betraktas som ett bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval menar Trost också är en form av målstyrt urval.
114

 En grundläggande 

begränsning låg i att först och främst att få tag i lärare som hade tid och möjlighet att ställa upp, därav 

bekvämlighetsurvalet. Vidare spelade det målstyrda kriteriet in vid den första kontakten. De lärare som 

tackade nej kunde ändå tipsa om personer som de förmodade arbetade på detta sätt, det vill säga genom 

ett snöbollsurval fick jag förslag på personer att kontakta. Ett problem kring bekvämlighets- och 

snöbollsurval är att att det inte visar på representativitet.
115

 I det här fallet är det inte syftet att visa på 

representativitet för historielärare, utan det kan närmast förstås som historielärare som medvetet 

utformar undervisning kring historiemedvetande. Innan en intervjusituationen anordnades, med de som 

svarade att de hade möjlighet att ställa upp på en intervju, såg jag därför till att bilda mig en uppfattning 

att de i någon mån uppfyllde det målstyrda kriteriet. 

För studien har totalt fyra lärare intervjuats. Beträffande antalet intervjupersoner finns det i grunden en 

tidsaspekt att ta hänsyn till, det vill säga vad som är genomförbart inom utsatt tid. Trost menar att i 

grunden så bör urvalet för kvalitativa studier består i ett begränsat antal för att inte skapa ett ohanterligt 

material, vilket beror på studiens syfte. Viktigare är att det som görs är väl utfört och genomarbetat.
116
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Kvale sammanfattar det hela med att man bör “intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

vad du behöver veta”.
117

 Det vill säga det styrs i grunden av tiden och syftet för studien.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har beaktats under studien.
118

 Konkret har tagits 

hänsyn till genom att jag i första kontakten presenterade mig, informerade om studien som ett 

uppsatsarbete, dess syfte kring undervisning och historiemedvetande, samt att det kommer att ske genom 

intervjuer som spelas in. Här framfördes även samtyckeskravet för att delta i studien. Vid själva intervju 

situationerna presenterades återigen de fyra kraven utifrån; syftet med studien och vad som ligger i 

fokus; samtyckeskravet genom att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de 

vill; nyttjandet genom att materialet spelas in och används enbart för forskningssyfte samt att det 

inspelade materialet förvaras på ett säkert sätt; slutligen redogjordes konfidentialitetskravet med att de 

deltagande anonymiseras och spår som kan leda tillbaka till dem avlägsnas. Samtliga namn på 

intervjupersonerna är fingerade. Då studien i sig inte behandlar frågor av privat eller etisk känslig natur 

kunde samtyckeskravet uppfyllas genom att direkt ta kontakt med lärarna, samt att intervjuerna kunde 

genomföras på arbetsplatsen under arbetstid. Både i början av och i slutet av respektive intervjutillfälle 

så informerade jag även om att om det är något som deltagaren ville stryka eller omformulera så skulle 

jag ta tillgodose detta.
119

 Dock var det ingen som uttryckte en sådan önskan.  

3.6 Genomförande 

Den här delen beskriver genomförandet från ett tidigt planeringsskede, under själva datainsamlingen, 

fram till transkribering och slutligen själva analysskedet.  

Inledningsvis gjordes en bred inläsning av historiedidaktisk teori kring historiemedvetande. Detta i syfte 

att få syn på olika aspekter av historiemedvetande för att därefter skapa en intervjuguide och förbereda 

uppföljningsfrågor och för att bättre bemöta vad som sägs under intervjun.
120

 Därefter skrev jag ned min 

egen förförståelse kring historiemedvetande för att medvetandegöra för mig själv vad som var mina egna 

uppfattningar.
121

 Detta för att senare kunna särskilja dessa från de intervjuades utsagor. 

Därefter gjordes en första sökning av möjliga intervjupersoner, vilka jag under slutet av vårterminen 

2018 mejlade och frågade om det fanns intresse och tid att genomföra intervjuer för studien. De som 
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tackade ja fick en första information kring studien syfte, tidsåtgången på ca 1½ timme, att den skulle 

spelas in och hur det var tänkt att intervjun skulle gå till i övrigt, detta för att de skulle bli motiverade 

och intresserade att delta.
122

 I detta skeende frågade jag om lärarna utformade undervisning som syftade 

till att utveckla elevers historiemedvetande, och att detta var det aktuella temat för intervjuerna. Totalt 

tackade fyra lärare, alla verksamma i Värmland, ja varpå intervjuerna därefter genomfördes inom ramen 

av en vecka. Samtliga intervjuer kunde genomföras ett avskilt rum, i ett lärarrum, ett grupprum på 

respektive skola. Detta både för att undvika störande moment och för att underlätta för de intervjuade 

lärarna.
123

 Tre av de fyra intervjuerna var på ca 45 minuter medan en av dem låg på ca 25 minuter. 

Jag träffade lärarna på respektive skola och i samband med inledande småprat stämde vi av med hur det 

hela var tänkt att gå till. Väl på plats i lokalen satt vi mitt emot varandra för att bättre kunna visa intresse 

och vara uppmärksam på vad som sades.
124

 Därefter informerades de mer i detalj kring de 

forskningsetiska principerna innan intervjun startade. Ljudupptagning skedde med en bärbar dator, vilket 

kompletterades med korta minnesanteckningar, både för att bättre kunna följa upp och ställa följdfrågor 

kring det som sades, med även efteråt för att få en snabb översikt.
125

 De intervjuade fick till stor del styra 

intervjun utifrån att jag ställde breda frågor kring temat historiemedvetande och deras 

undervisningssekvenser utifrån temat. Lärarnas egen definition av historiemedvetande efterfrågades 

inledningsvis. Deras intention eller uppfattningar är inte i sig själv av intresse för studien, men för att 

bättre kunna skapa en helhetsbild av deras undervisning så visade sig denna intention verka som ett gott 

komplement i analysskedet. Då det gällde att bättre förstå de sammanhang de förklarade kring sina 

undervisningssekvenser kunde detta ske i belysning av dessa intentioner/definitioner.Frågor passades 

därefter in allt eftersom de passade in, eller inte alls då de redan i vissa fall blev besvarade utifrån andra 

frågor. Därefter fick de förklara de undervisningssekvenser som de tidigare hade genomfört i sin 

undervisning fritt, detta för att få bättre flyt, varpå jag kunde ställde mer ingående frågor kring 

detaljer.
126

 

Avslutningsvis gav lärarna utrymme att förtydliga, omformulera, och eventuellt ta bort något om de 

önskade, men ingen hade några invändningar kring något dylikt. Transkriberingen av intervjuerna 

skedde i samtliga fall till största delen direkt efter det att intervjuerna hade genomförts, följt av några 

ytterligare timmar dagen därpå. Detta för att på bästa sätt återge intervjusituationen, som betoningar och 

kontext för att senare bättre kunna utläsa betydelser i transkriberingen.
127

  Efter den första intervjun 

gjorde små justeringar kring på frågorna, men de förblev i grunden densamma. 
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3.7 Analys 

Efter det att transkriberingen var färdigställd påbörjades analysskedet enligt en ansats av grounded 

theory, det vill säga att beskriva materialet så förutsättningslöst som möjligt. Utsagorna bearbetades 

genom att finna nyckelord och återkommande begrepp, samt vilka övergripande undervisningsstrategier 

som var gällande hos respektive lärare.
128

 I det här skedet kom procedural concepts som en möjlig 

tolkningsnyckel för att få syn på strukturer i deras undervisningsstrategier. Enligt den hermeneutiska 

cirkeln betraktades helhetsbilden och detaljer i växelverkan. Därför  lades ingen vikt vid kvantitativa 

aspekter som antalet gånger som något nämns, mer än vad som nämndes. Allt eftersom att de 

nedtecknade utsagorna gicks igenom upprepade gånger, med ytterligare genomlyssningar av det 

tillhörande materialet, blev det tydligt att ytterligare inläsning av teori var nödvändig. Min inledande 

förförståelse kring historiemedvetande utifrån tidigare forskning fick bereda plats för nya infallsvinklar 

allt eftersom materialet prövades mot olika “nya” teorier.  

Detta för att finna teoretiska analysverktyg för att komma materialet så nära det var möjligt. Utifrån 

syftet kunde ett växelspel mellan material och teori mejsla fram de analysverktyg som presenteras i nästa 

kapitel. Frågeställningarna fick även de justeras något för att bättre svara mot vad som kunde uttolkas 

från materialet. I själva analysen sållades sådant som handlade om allmändidaktiska aspekter, 

upprepningar och övriga detaljer liggandes utanför studiens syfte i materialet bort.  

3.8 Metoddiskussion - reliabilitet och validitet 

Validitet kring en kvalitativ studie som denna handlar om stringens mellan syfte, resultat och den 

teoretiska utgångspunkten. Med andra ord att en överensstämmelse är rådande kring dessa delar och att 

jag i intervjuförfarande efterfrågar vad som stipulerats i syftet. För studien liksom för andra kvalitativa 

metoder är det inte frågan om att resultatet ska generaliseras eller vara replicerbart då utgångspunkten 

för studien bygger på subjektivism. Istället blir det en fråga om att diskutera utifrån termerna 

trovärdighet (“trustworthiness”) och äkthet (“authenticity”). Trovärdighet består i fyra kriterier som 

avgör graden av validitet och reliabilitet: 1. att resultatet kan vägas mot tidigare forskning; 2. att det kan 

bekräftas av respondenterna; 3. att forskarens reflektion för analysen är transparent; 4. att forskaren i så 

hög grad som möjligt är objektiv i sina beskrivningar av utsagor.
129

  

Den första punkten innebar att tidigt hitta ett brett forskningsläge som berörde temat, vilket efterhand 

fick kompletteras allt eftersom nya perspektiv i materialet kunde urskiljas. Denna diskussion  hanteras 

vidare i det avslutande kapitlet. Den andra punkten hanterades redan under intervjutillfällena genom att 
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förtydliga genom följdfrågor, vilket syftar till att när resultatet tolkas och presenteras så bör det ligga 

nära de intervjuades tankar som möjligt. Intervjupersonerna fick tillfälle att ändra och korrigera sina 

uttalanden om de önskade.
130

 Den tredje punkten uppnås genom en så noggrann beskrivning av 

intervjustudiens genomförande och motiven till de avvägningar som varit gällande. Det framkommer 

konkret i möjligheten för respondenterna att ändra/ta bort vad de uttalat sig om som erbjöds dem. Den 

fjärde punkten innebär vad som tidigare beskrivits kring att så lång det är möjligt vara objektiv. 

Emellertid krävs alltid en tolkning och vad som enligt tidigare så är det frågan om en social process där 

forskaren är medkonstruktör. I någon mening kan det aldrig bli objektivt utifrån den egna förståelsen.
131

 

För att så nära som möjligt kunna återge de intervjuades utsagor användes inspelningsutrustning för att 

möjliggöra så kallad thick description, vilket alltså hänger samman med punkterna ovan. Äkthet har i 

studien att göra med utformningen av den utifrån fem aspekter som övergripande handlar om verifiering 

kring vilken relevans resultatet har i praktiken: Skälighet (“fairness”), det vill säga på vilket sätt 

respondenterna är representerade i studien utifrån resultatet, det vill säga att de presenteras rättvisande; 

1. Ontologisk äkthet (“ontological authenticity”) vilket här blir en fråga om resultatet bidrar till 

förståelse om den sociala kontext som ligger till grund för studien. Det vill säga hur lärare jobbar och 

vilka möjligheter de ser kring sin undervisning med att utveckla elevers historiemedvetande; 2. 

pedagogisk äkthet (“educative authenticity”) i huruvida resultatet kan bidra till att skapa förståelse 

utifrån olika individer i ett socialt sammanhang;
132

 3. katalytisk äkthet (“catalytic authenticity”) utgör om 

resultatet utgör tillräcklig grund för att åstadkomma en förändring.; 4. taktisk äkthet (“tactical 

authenticity”) hanterar i likhet med det föregående kriteriet om resultatet är tillräckligt för att bidra till 

att individer kan handla och agera.
133

 

Kring intervju, transkribering och analys är det först av vikt att utformningen av intervjuguiden 

överensstämmer med vad som formulerats utifrån teori, metod och syfte. Intervjufrågorna mäter hur 

respondenten uppfattar begrepp och fenomen. Med andra ord vad som avses att mätas. Reliabiliteten 

knyter an till vad som uttrycks kring trovärdighet och äkthet, och deras sub-kriterier kan hävdas vara 

gällande. D.v.s utformningen av studien,tillvägagångssätt samt genomförande är av relevans för 

problemställningen. Vidare utgör reflektionen kring etiska aspekter en central del kring datainsamling 

och senare bearbetning kring materialet en konkret del för trovärdigheten. Det transkriberade materialet 

leder bara delvis till en replikerbarhet, vad som uteblir är kontexten kring insamlingsproceduren, vilket 
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alltid utgör en brist i kvalitativa studier. En insamling som täcker en fullständig beskrivning av en 

situation är emellertid svår att få till stånd. 
134

 

4. Intervjuerna 

Avsnittet innehåller en nedkortad version av de genomförda intervjuerna som ligger till grund för 

analysen. Upplägget syftar till transparens genom att först redogöra så nära som möjligt, med korta 

kommenterande förklaringar, enbart vad lärarna beskrivit kring sin undervisning. Därefter analyseras 

utsagorna med de beskrivna analysverktygen i nästkommande del. Intervjuerna framställs tematiskt 

utifrån vad de intervjuade uttryckte mot analysverktygen. Samtliga intervjupersoner är avidentifierade 

och samtliga undervisningsuppgifter som lärarna presenterar har använts minst en gång. 

4.1 Intervju med Alex 

Utgångspunkten för en undervisning som syftar till att utveckla historiemedvetande beskrivs ligga 

utifrån definitionen av historiemedvetande som begrepp:  

rent krasst kan man säga att det är medvetenheten om historien och historiens betydelse för nutid [...] samband mellan 

dåtid, nutid och framtid. [...] att såsom världen ser ut idag gör den av orsaker på grund av att människor gjorde förr.
135

  

Nyttan med historia som ämne förklaras vidare utifrån hur dessa samband kan se ut: 

varje tema eller varje moment i undervisningen utgår ju ifrån ett stoff om någonting som har hänt i dåtid [...] om vi 

verkligen ska ha nytta av det är ju först när vi kan dra slutsatser om att koppla det till vår... till nutiden „Jaha fick inte 

kvinnan rösträtt förrän 1921 första gången de fick rösta‟ [...] Så att vi lär oss förstå samhället idag.
136

 

Betydelsen och kopplingen från och till nutiden är något som Alex återkommer till under intervjun. 

Eleverna ska genom samband se nyttan i samhället genom dessa förklaringar. Vidare förtydligas det 

vad denna medvetenhet innebär kring samband mellan då, nu och framtid:  

vi kan tycka att det finns liksom en rak linje mellan vad som hände då till nu att vi har utvecklats och så, men så var det 

ju inte riktigt då för människorna som levde i dåtid [...] jag tänker så att eleverna ska förstå att vid varje given situation 

i tiden så finns det olika möjligheter och olika händelser som kan ske. Och dom aktörerna och deras beslut leder till 

olika framtidsscenarion som inte är självklara. Sen kan vi ju spekulera i hur det kommer att bli och det gör vi ju också i 

kursen [...] det är ett kunskapskrav i kurserna att du ska kunna dra rimliga slutsatserom vad som händer i framtiden 

grundat på vad som har hänt i dåtid.
137

 

Utgångspunkten förklaras utgå från nutiden där förklaringar till sådant som elever känner till kan 

relateras till dåtiden: “jag brukar försöka börja i nuet det som eleverna känner till så att de kanske har 

sett på TV [...] jag brukar börja nu och backa bakåt så jag hittar förklaringar. I alla fall tänker jag så 
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när jag utformar en undervisning”.
138

 Ett konkret exempel som har använts i undervisningen enligt 

denna princip beskrivs kring en uppgift som utgår från att FN höll ett möte i Sverige nyligen:  

[...]då visade jag ett nyhetsinslag för eleverna och berättade lite om FN och säkerhetsrådet [...] sen ville jag hitta hur 

har FN lyckats med sitt uppdrag som är ju att bevara freden eller att undvika liksom krig och förintelse. Så det var ju 

egentligen frågeställningen då och utifrån historiska exempel och presentera några exempel som man kunde undersöka 

där FN har  varit inblandade eller inte inblandade och hur dom lyckades och då fick dom några exempel  [...] „hur 

agerade FN i samband med att folkmordet i Rwanda‟ och Gulfkriget, Bosnienkriget , Vietnam och så vidare [...] Och 

så skulle de ta ställning till då „vad har det haft för betydelse för där vi är idag‟ och koppla till dagens krig i Syrien. 

Och det påverkar oss väldigt påtagligt, vi har ganska många elever från Syrien som har flytt hit och det tänker jag att 

de kan de ta till sig. „Varför är det så?‟ [...] Och när man då kan kanske kan förstå sin samtid varför vi har den här 

situationen i Sverige idag beroende på vad som har hänt för, genom FNs ingripande i olika konflikter. [...] det är ett 

exempel på det här som hjälper till att bygga historiemedvetande.
139

 

Uppgiften utgår från nutida händelser vilka kopplas med exempel från dåtiden där frågeställningar som 

behandlar dess betydelse och inverkan för nutida konflikter i nutid tas upp. Det hela beskrivs få relevans 

genom att vissa elever kan relatera till detta på ett personligt plan och förstå nutiden genom det som 

ligger som bakgrund för detta. Alex beskriver att tidskopplingarna består i händelser och skeenden som 

hänger samman: “då kan man nysta bakåt i tiden så är det ju som ett dominospel där den ena brickan 

faller på den andra”.
140

  

En annan typ av koppling mellan dåtid och nutid brukas genom att eleverna uppmanas sätta sig in i en 

historisk persons situation. Resonemanget handlar här om hur kopplingen mellan då och nu kan nås 

genom en historisk aktör: 

man ställer frågor till dom för att de ska försöka väckas till att hur skulle de själva ha agerat i den här situationen? „Hur 

skulle du agerat om du fick besked av att nån försöker mörda dig på operan?‟. Sätt dig in i aktören själv. Då kanske det 

blir lättare att anamma kunskapen om det blir på ett individuellt plan.
141

  

Alex förklarar utifrån andra exempel på historiskt stoff som ligger inom tidsgränserna för deras egna liv, 

och/eller deras föräldrars, upplevs vara lättare att koppla till nutiden och för att de ska kunna se 

relevansen av. Elevernas livsvärld är vidare ett tema som tas upp för hur kopplingar mellan 

tidsperspektiv ska bli möjliga genom att väcka intresse och peka på relevansen i vardagen:  

Jag brukar [...] börja med någonting som fångar deras intresse [...] nånting som dom ska känna igen [...] det är lättare 

att fånga intresset då om om de kan relatera till det. Om det är någonting som de tror berör deras liv, för annars är 

historia väldigt abstrakt [...] de förstår inte hur det berör dom.
142

 

Utmaningen beskrivs handla om att kunna skapa kopplingar där elever ser konkreta och relevanta 

exempel i sin nutid mellan dåtiden. Det hela beskrivs vara det som  historiemedvetandebegreppet är i 

praktiken: “Och även om jag inte gödslar med, eller använder begreppet historiemedvetande jättemycket 

är det ändå det vi håller på med“.
143

 Kopplingarna som beskrivs ovan kan tolkas vara hur 
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historiemedvetandebegreppet kan fungera rent praktiskt i Alexs undervisning, det vill säga genom hur 

historia görs relevant från elevernas egen livsvärld. Alex återkommer till utgångspunkten i elevernas 

egna liv och deras funderingar kring det som de upplever i sin värld som ett sätt att göra kopplingar 

utifrån:  

våra elever lever i sin värld och [...] dom ser ju en massa annat på youtube och allt möjligt och då kan de ju uppleva att 

„andra har det så mycket bättre än mig‟. Men om man visar att aldrig förr har så många haft det så bra som Nu [...] „ok 

men det och det är tack vare mina förfäder som har kämpat för det här och så vidare‟ [...] Så det är någonting som jag 

brukar trycka på att få eleverna att förstå att de är ganska historiskt och globalt perspektiv så är det ganska 

privilegierade.
144

 

Jämförelser mellan dåtid och nutid och med perspektiv på elevernas egna livsvärld utgör med andra ord 

kopplingen mellan då och nu. 

Ett annat konkret exempel kring eleverna livsvärld som brukats i undervisningen är det kring 

stormaktstiden. Kopplingar mellan dåtid och nutid låg i fokus då spår mellan stormaktstiden och dagens 

Sverige var det centrala: “historiska saker påverkar nutiden att det vi tar för givet idag, någon gång har 

uppstått som jag sa och när det har uppstått och på vilket sätt då”.
145

 Kopplingar genom att förklara hur 

och när förekommande institutioner som posten, postverket, riksbanken, folkbokföring och 

statsapparaten i dagens Sverige har tillkommit och på vilket sätt:  

det kunde va det här med liksom… „jaha uppfanns... posten på 1600-talet och stormaktstiden‟ att vi hade ett 

postväsende som startade, en riksbank. Som riksbanken är ju ett begrepp som dom har hört [...] Men att, att den 

skapades då av ett visst syfte och att den är så central idag för ekonomin och våra elevers möjligheter att få jobb här 

framöver och så vidare.
146

 

Dessa kopplingar beskrivs ha skapat ett intresse och “aha upplevelser” hos eleverna: “Det var en såna 

sak som jag tror att många fick en aha upplevelse, så.. fick tänka att „jaha, det var .. ok det kommer 

därifrån‟. [...] ja den kändes som en en av de mer lyckade momenten”.
147

 När Alex pratar om 

framtidsperspektivet nämns det hur elever på ett liknande sätt måste förankra sina resonemang i det 

förflutna för att kunna göra kopplingar mellan tidsperspektiven. Ett exempel är spekulationer kring ett 

eventuellt tredje världskrig när första och andra världskriget kommer på tal som arbetsområde:  

man vill ju ändå att de ska försöka förankra sina ståndpunkter i någonting som har hänt.[...] eleverna måste söka 

historisk kunskap för att kunna liksom, säga någonting, någorlunda om framtiden, sen kan man ju allt spekulera ändå, 

[...] man kan ju tro att det blir ett världskrig utan att veta något om första eller andra [...] det blir ju en bättre 

framtidsprognos  om man vet hur världen såg ut när dom krigen var till exempel.
148

 

Argumentationen bör alltså ha utgångspunkt i historiska exempel för att motivera och förstå hur 

kopplingen mellan tidsperspektiven gör sig gällande. Avslutningsvis tas ett exempel upp med hur 

samband mellan elevernas egna liv i nutid till dåtid och framtid kan ske genom jämförelser i historien. 
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Alex beskriver konkret hur förståelsen av den historiska bakgrunden för fenomen som antisemitism, 

antiziganism, främlingsfientlighet kan bidra till ett utvecklat historiemedvetande: 

deras värld ser ut på  ett visst sätt [...]och att det kan förändras jag tänker att det inte är att ta saker för givet och 

tillsammans också tror jag att vi måste upprätthålla gemensamma värden. [...] för att motverka till exempel [...] 

antisemitism,  och vi har antiziganism, och vi har främlingsfientlighet och vi har vissa konflikter, alltså mycket 

kommer tillbaka[...] Vad vissa saker leder till, [...] vad kan det få för konsekvenser. Om elever blir medvetna om det så 

är det, kan vi lättare motverka negativa konsekvenser.
149

 

Det hela relaterar till när Alex pratar kring meningen med historieämnet och hur historiemedvetande 

tangerar skolans värdegrundsuppdrag och på vilket sätt så sker. Här tar han upp nutida fenomen har en 

kontinuitet dåtida exempel och hur processer kan ske i form av förändring, samt dess 

resultat/konsekvenser. 

4.2 Intervju med Kim 

En bakgrund till Kims resonemang är att färdigheter, förmågor och personlig utveckling sätts i fokus när 

Kim talar om historiemedvetande och i mindre grad rena historiska kunskaper som kronologier och 

epoker. Här betonas explicit orsak och verkan, att kunna se samband och att personligt-empatiskt kunna 

sätta sig in i historien som centrala delar: “då kan det ju koppla till hur samhället ser ut idag och man kan 

ha en tanke om hur det kan fortsätta sin förändring i framtiden“.
150

 Denna förmåga att göra kopplingar 

till nutiden för att bättre förstå samhället och i framtiden utifrån dåtidens skeenden är något som Kim 

återkommer till under intervjun. 

Konspirationsteorier: En första uppgift som förklarar hur historiemedvetande kan utvecklas handlar om 

konspirationsteorier. I uppgiften ska eleverna studera en nutida konspirationsteori genom att peka på 

samband till dåtiden utifrån historiska aktörer och dess historiska kontext. 

dom själva ska reflektera [...] „varför anklagas denna grupp‟” [...] Finns det ett historiskt samband, kan vi gå 

tillbaka i tiden [...] vi utgår från dagens situation, „hur ser det ut idag?‟ [...] finns det nått historiskt samband till 

exempel med [...] konspirationsteorin om nine eleven.
151

  

Sambanden ska förklara hur någonting har sin grund i orsaker från det förflutna samt hur det har 

förändrats och/eller utvecklats till vad det är idag, och hur det kan tänkas se ut i framtiden. Kim fortsätter 

att förklara hur kopplingen till framtiden fungerar i sammanhanget: “sen ska de reflektera liksom att i 

framtiden så kan såna här teorier växa fram igen? eller ser våra samhällen annorlunda ut?”.
152

 I 

framtidsperspektivet kopplas delar från dåtiden samman med nutiden och diskussionen här behandlar 

frågor om hur det kan tänkas se eller kanske hur det kan förändras. 
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Historiemedvetande, att tänka historiskt: En annan uppgift som explicit nämner historiemedvetande 

kring att tänka historiskt är en form av slutuppgift som täcker förmågor som har tränats i tidigare 

uppgifter, Kim förklarar:  

en uppgift som heter just „historiemedvetande, att tänka historiskt‟ [...] då går jag igenom liksom vad är 

historiemedvetande egentligen? Det gör jag också på introduktionen till kursen, sen jobbar vi med det hela tiden men 

kanske inte med begreppet så levande uppgiften utan mer underförstått. Men här jobbar vi med det levande, vi jobbar 

med orsak och konsekvens, kontinuitet-förändring, historisk empati.
153

  

Hur historiemedvetande är tänkt att utvecklas sker alltså utifrån de sistnämnda begreppen. Eleverna ska 

välja ut en händelse som presenteras i en färdig lista som exempelvis den europeiska statens utveckling, 

den amerikanska revolutionen eller utifrån en valfri historisk händelse, Kim förklarar upplägget: “sen 

har jag skrivit med dom här frågorna: „vad var orsakerna till dess  förändringar? Hur såg dess förlopp ut 

samt dess konsekvenser? vilken betydelse har dessa förändringar för vår nutid och vår framtid?‟”.
154

 Här 

ska orsaker till händelser redogöras och förloppet beskrivas samt vad konsekvenserna blev. 

Konsekvenserna diskuteras utifrån värderande termer som positivt och negativt där eleverna resonerar 

kring för vem och vilka grupper som påverkas av konsekvenserna: “alltså det kan bli positivt för dig 

men helheten då? i det samhället? i den gruppen? och liknande som då visar på den större förståelsen 

[...] vilken betydelse har det haft för vår nutid? och hur kan det påverka vår framtid?”.
155

 Kopplingarna 

är alltså tänk att bestå i att eleverna ska väga olika konsekvenser på olika nivåer kring aktörer och 

strukturer både utifrån och mellan tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid. 

Introduktionsövningen: En tredje uppgift relaterar historiska händelser som inträffat inom elevernas egen 

livstid till eleverna själva. Det är en introduktionsövning där eleverna resonerar kring händelser, allt från 

små lokala händelser till större i samhället och ute i världen. Deras egen personliga utveckling, 

möjligheter och förutsättningar diskuteras utifrån dessa händelser: “där får dom ju vara subjektiva och 

där kan de ju göra kopplingar till sig själva och [...] att de kan göra kopplingar till dagens samhälle“.
156

 

Kopplingar i tid görs alltså både  utifrån eleverna själva och mellan tidsperspektiv i uppgiften. De kan i 

uppgiften relatera till förutsättningar som lett dem dit de befinner sig idag utifrån sin bakgrund. 

Jämförelser mellan samhällskontexter: En fjärde uppgift handlar om jämförelser mellan nutida och 

dåtida samhällskontexter, men även framtida. Likheter och skillnader studeras genom olika perspektiv 

som ideologi, kultur i en aktuell samhällskontext. Exempelvis nämns Mayariket, Atens guldålder, tredje 

riket, 1800-talet i Sverige, Putins tid från 1999 och framåt. “Så det är ju liksom inte bara att vi går 

tillbaka långt utan även nutid och sen [...] reflekterar de framåt”.
157

 Utifrån vad de kommer fram till i 

sina jämförelser resonerar eleverna vidare hur dagens samhällskontext kan komma att utvecklas in i 

                                                           
153

 Personlig kommunikation med Kim, 2018-05-09 
154

 Personlig kommunikation med Kim, 2018-05-09 
155

 Personlig kommunikation med Kim, 2018-05-09 
156

 Personlig kommunikation med Kim, 2018-05-09 
157

 Personlig kommunikation med Kim, 2018-05-09 



 

29 
 

framtiden. Samtidigt ska eleverna göra en bedömning om de hellre skulle vilja leva i en viss historisk 

samhällskontext eller inte. Uppgiften är utformad så att elevernas egna värderingar kan vävas in i 

samband mellan tidsperspektiv: 

Putins tid har en del svarat [...] då vill de ju leva under den tiden för att förändra. För att vara med och driva fram ett, 

ett bättre samhälle [...] tredje riket var det många som ville leva i också för att förändra [...] ståndssamhället inte alls 

[...] det var nån som skrev det att vara kvinna är ju omöjligt [...] Och det är ju liksom inte jag som får fram det utan det 

är eleverna själva”.
158

  

Elevernas egna värderingar och uppfattningar kommer in i sammanhanget när de diskuterar samband 

mellan tid med en förmodad framtida utveckling. “Och då måste de får in sin egen personliga tankar för 

jag menar du måste ju själva veta vad är det för samhälle du vill bo i, eller hur? Vad är viktigt för dig? 

[...] Så här blir det ju liksom en personlig tolkning av det också”.
159

 Vidare tar Kim genom konkreta 

exempel på hur kopplingar mellan tidsperspektiven kan behöva att utvecklas när elever resonerar kring 

att döda Hitler för att förändra utvecklingen kring andra världskriget: “när de sitter och skriver så där „ja 

men tror du att det var den enda faktorn till att det blev ett andra världskrig?‟ och då börjar de ju tänka 

efter „fan det var det ju inte liksom‟ det är ju så mycket mer”.
160

 Kim tar upp hur behovet av att utveckla 

resonemanget kring kopplingar som sker utifrån att diskutera hur händelser hänger samman med 

historisk påverkan och huruvida de kan tänkas förändra olika utfall. 

I förståelsen av nutid genom dåtiden konkretiseras kopplingar mellan tidsperspektiven genom att 

elevsvaren utgår från det Kim explicit beskriver som historisk empati:  

Och sen även det här med historisk empati kommer ju fram också för de måste få förståelse för att „ah jo visst det är ju 

inte konstigt egentligen att samhället såg ut såhär under den här tiden eller att de här grejerna hände under den här 

tiden, det är inte konstigt att det är en stängd kultur med tanke på allt som sker i landet, i riket eller liknande‟. [...] nej 

men just det här med att historisk empati också att förståelse för andra kulturer, förståelse för andra samhällens 

kontexter ja och när de möter människor [...]  för att den här personen kommer från ett sånt här samhälle som har sett 

såhär ut.
161

 

Utifrån upplägget är det tänkt att elever ska resonera kring dåtidens förutsättningar genom det Kim 

beskriver som historisk empati, och därmed utveckla ett liknande tänkande för nutida fenomen. 

4.3 Intervju med Charlie 

Utgångspunkten för undervisningen som syftar till att utveckla historiemedvetande beskriver Charlie 

som en förståelse kring nutiden utifrån dåtiden: 

Det som är viktigt [...] är liksom hur man förklarar dagens läge [...] att förstå var vi kommer ifrån och varför vi är där 

vi är idag. [...] i lokalbygden [...] i världspolitiken [...] det hjälper en att „makes sense‟ liksom, att det rättar till saker i 

världen man förstår varför det är som det är på ett visst sätt.
162
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Utöver detta lyfter Charlie identitetsaspekter som delar kring denna förståelse: 

historiemedvetande hänger mycket ihop med en egen identitetsbildning också.Vi formar ju vår identitet lite beroende 

på var vi kommer ifrån och vad vi varit med om. Och förstå vår egen historia till exempel hjälper ju oss att utforma lite 

vem vi är också. Hur man känner igen sin egen kulturhistoria till exempel så hjälper det en att förstå varför vi gör vissa 

traditioner och sådana saker idag också.
163

 

Vidare förklarar Charlie att det då handlar om att förstå hur identiteter skapas genom att anta andras 

perspektiv: 

det är snarare att förstå hur historia skapar identiteter, [...] just det här att kunna sätta sig i andra människors perspektiv 

och förstå varför dom har gjort som dom har gjort. Och det är ju en del i att förstå hur man utvecklar den här 

identiteten.
164

  

Genom att sätta sig in i andra människors situation ska därmed förståelsen för den egna och andra 

identitet utvecklas: 

så förstår vi dom valen som vi gör, och som i slutändan också formar vår identitet och andra människors identitet. Det 

är lättare att studera andra personer och när man gör det så får man också en förståelse för varför, varför vi kanske är 

av det också.
165

 

Industriella revolutionen: En konkret uppgift som anknyter kring temaområdet industriella revolutionen 

behandlar kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid.  Undervisningen på området består i en uppgift, 

vilken följs upp med redovisning och diskussioner: 

Ett exempel som jag använder som jag tycker är ganska tydligt det är när vi pratar om 1800-talet och industriella 

revolutionen till exempel. För där blir det historiskt sett ganska tydliga kopplingar var  många av våra moderna saker 

kommer ifrån. Som varför vi har föräldraledigt, varför vi har åtta timmars arbetsvecka och det här med att man läser 

historien om hur arbetarna kämpade för sina rättigheter då till exempel. Och då kan man ju liksom direkt relatera till att 

vi har det som vi har det idag på grund av att de här människorna från industriella revolutionen från 1800-1900 talet 

har gjort dom här sakerna.  [...] „varför ser vår familjebild ut och varför är tiden så viktigt för oss?‟. Och allt det kan 

man, mycket av det kan man koppla tillbaka till just industriella så jag tycker att det är ett bra redskap [...] kunna 

plocka ut saker idag och se var de kommer ifrån och då landar de just i det industriella liksom.
166

 

Charlie berättar vidare att uppgiften försöker styra in på vad som eleverna själva känner igen och kan 

uppfatta som relevant: 

när vi har tittat på 1900-talet och då har vi ju tagit bakgrunden till sådana saker som har varit relevanta för eleverna [...] 

barnbidraget till exempel eller vi har flera elever som jobbar [...] då har vi till exempel när vi snackar om det svenska 

folkhemmet hur det byggs upp sånt där saker så tar vi upp vart dom här sakerna kommer från.
167

 

I uppgiften får alltså eleverna välja utifrån en lista på olika områden att arbeta med:  

Och då handlar det ofta om att man ska undersöka ämnet och sen se till hur det här ämnet relaterar fram till idag „hur 

har det utvecklats?‟ [...] jag brukar ge dem en lista på förslag och elever som till exempel väljer ångmaskinen då 

beskriver vilken påverkan den hade på industriella revolutionen och hur den har...utvecklingen har just, motorer och så 

har lett fram till  dom saker som vi har idag och hur det har påverkat oss liksom. Andra elever som väljer telegrafen 

eller första bilen, eller ideologierna och sådär det är viktigt då att dom hela tiden kan relatera fram till idag. Och det är 
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ju en uppgift som inte liksom är direkt kopplad till att testa historiemedvetande, men det är en uppgift som bidrar 

mycket till det tycker jag.
168

 

Charlie menar att uppgiften möjliggör och förutsätter att eleverna ska visa på hur kopplingar mellan 

dåtid och nutid ser ut och hur det påverkar oss idag. Även ett perspektiv på framtiden framkommer när 

frågan kring hur det märks att de lyckas göra dessa kopplingar mellan tidsperspektiven. Charlie förklarar 

utifrån redovisningen kring uppgiften: “ser dom utvecklingen från ångmaskinen till idag till dagens bilar 

och kanske kan fortsätta spåna på morgondagens transportmedel”.
169

 Utifrån samband av dåtid och nutid 

blir det möjligt att diskutera framtiden utifrån detta. 

Charlie beskriver mer i detalj vad det innebär hur ett resonemang kring en möjlig framtida utveckling 

utifrån dåtid och nutid kan se ut: 

Jag tänker på att den här uppgiften den, som sagt den hjälper ju dels till att förstå varför vi har det som vi har idag men 

den hjälper också till att förstå … en del av historiemedvetande det är ju också att se vår framtida och lite olika 

möjligheter som ligger framför oss liksom. När vi pratar om just utveckling så kommer vi ju också in på det här att 

ända sen just industriella så blir det som en snöbollseffekt liksom att utvecklingen går snabbare och snabbare och 

snabbare och sådär. Så då berör den ju även hur man tänker sig att framtiden ser ut och inte så specifikt att i framtiden 

så kommer man ha 3D glasögon och sådär. Men alltså att man kan se en trend i utvecklingen.
170

 

Perspektivet på teknisk utveckling utgör här framtidsaspekten i den gemensamma diskussionen kring 

möjliga trender och utvecklingar. Kring uppgiften som beskrivits, liksom som ett generellt arbetssätt, får 

eleverna i övrigt diskutera kring frågor som handlar om att sätta sig in i historiska personers perspektiv 

och förutsättningar kring dem:  

vi försöker komma fram tillsammans om att varför röstade tyska folket på Hitler till exempel? Varför hade man 

demokrati i antikens Grekland så som det såg ut? Varför, vad .. industriella revolutionens arbetare tog och jobbade tolv 

timmar per dag, varför fanns barnarbete och sådana grejer? [...] man ska hela tiden kunna sätta sig in i  tycker jag 

personers, de historiska personernas samtid.
171

 

Diskussionerna beskrivs vara ett kontinuerligt inslag i kursen som helhet. I uppgiften syns det 

exempelvis i diskussionen kring arbetsvillkor och statsskick, vilket kopplas till de nutida uppfattningarna 

om dylika fenomen. Kopplingen till nutiden förklaras ligga i att hitta hur det kan tänkas vara relevant 

utifrån elevernas egen vardag: 

när vi har tittat på 1900-talet och då har vi ju tagit bakgrunden till sådana saker som har varit relevanta för eleverna, 

[...] barnbidraget till exempel eller vi har flera elever som jobbar [...] då har vi till exempel när vi snackar om det 

svenska folkhemmet hur det byggs upp [...] vart dom här sakerna kommer från.
172

 

Kopplingen till dåtiden beskrivs ligga i att hitta ett intresse som utgår från elevernas egen vardag, vilket 

då ska fungera i en koppling mellan dåtid och nutid. 
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4.4 Intervju med Robin 

När Robin förklarar hur historiemedvetande kan utvecklas i undervisningen så är utgångspunkten att 

historiemedvetande är något som fördjupas genom problematiserande övningar och frågeställningar: 

man har ju ett historiemedvetande sedan tidigare som man egentligen bara i skolan fyller på [...] får en djupare 

förståelse över detaljer och händelser tidigare. [...] det vi gör det är ju egentligen ge dom en bild av „det här har hänt‟ 

sen så har man ju övningar och problematiserade frågeställningar och sådär som förhoppningsvis ska trigga såna här 

tankar hos dom också.
173

 

Vid frågan på vad som i grunden skapar denna koppling och triggar eleverna så förklarar Robin:  

dom nappar på när man jämföra med sig själv och dom kan få en förståelse för att „hur såg det ut?‟ och dom kan känna 

historien och man säger att „ja men tänk början på 1900-talet när vi fick rösträtt i Sverige, då fanns det inte 

vattentoaletter‟ och dom „man vadå fanns det inte  vattentoaletter, har det inte alltid funnits, hur gjorde man dårå 

liksom?‟ „ja du fick ju gå ut med latrintunnor‟ alltså det skapar en känsla och dom jämför, så det är väl den jag är ute 

efter. Jag kan inte sätta bättre ord på det så än att man jobbar utifrån att skapa den känslan.
174

 

Arbete genom jämförelser och att sätta sig in i utifrån en skapad känsla kring en beskrivning av dåtid är 

en grund i Robins beskrivningar av undervisning som syftar till att utveckla historiemedvetande. En 

annan återkommande del som Robin tar upp är att förstå hur människor agerade i de situationer de 

befann sig i utifrån de förutsättningarna de hade.  

och man förstår att så som man tänkte i det läget då utgick man ju från dom kunskaperna man har då. Det är väl en sak 

som dom lär av det här och genom att förstå att man i den situationen agerade utifrån dom bästa föresatser, utifrån dom 

fakta, och dom kunskaper som man hade då så förstår man det att idag gör på ungefär samma sätt.
175

  

Vidare handlar upplägg om att se hur utvecklingslinjer ser ut för att bättre förstå sin egen tid och vilka 

konsekvenser nutiden kan medföra för framtiden. “det kan ju hända att vi får olika utvecklingslinjer där 

det kanske inte alltid blir så katastrofalt som man målar upp. Då får man ju en förståelse att utgå 

ifrån”.
176

 

Museiutställning: En uppgift kring jämförelser utgick från en museiutställning där eleverna skulle 

jämföra perspektiv mellan dåtid och nutid:  

dom hade ju en utställning på Värmlands museum om Martin Luther [...] dom fick jobba med den och utifrån den 

utställningen och det vi hade lärt oss om tidsperioden så fick dom jobba lite grann med en frågeställning som vilken 

betydelse hade religionen? [...] för 1500-talets människor och vilken betydelse har den idag i dagens samhälle? För att 

koppla det här; hur såg det ut då? Hur ser det ut idag?.
177

  

Robin menar att här nås dåtid och nutid med hur uppgiften är utformad, men att det inte ligger något 

framtidsperspektiv i den: “Där har vi inte någon framtid inkopplat i den men det är fortfarande att man 

kan se en form av historiemedvetande hur har historien påverkat oss där vi är idag? Där har vi inte lagt 
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in någon spekulation.”
178

 Hur man får till en koppling mellan alla tidsperspektiv genom jämförelser 

förklarar Robin tydligt att det då handlar om att ställa en rak fråga: 

där måste du ställa en rak fråga så att dom gör en koppling: „redogör för  och spekulera för vad som hade hänt om 

inte…‟ eller titta på så att dom plockar fram historisk fakta för att kunna titta på „vad ledde det till? vad kan det få för 

konsekvenser för framtiden?‟. Så det får du ställa en tydlig fråga på, och berätta för dom.
179

 

Hur såg Sverige ut när morfar var ung: En annan liknande uppgift syftar jämförelser genom intagandet 

av andra personers perspektiv som ett sätt att göra kopplingar mellan dåtid och nutid genom: 

Har en annan som syftar år det  hållet och den här är ju när vi jobbade med svensk efterkrigstid och då ska dom skriva 

en artikel „hur såg Sverige ut när morfar var ung?‟ och då ska dom i den intervjua en person som var ung på -50 eller -

60 talet så det med “morfar var ung” det kan ju vara en mormor eller det kan vara en granne eller vem som helst utan 

det är mest för att få tidsaspekten. Då ska dom skriva en artikel där intervjun tillsammans med andra källor om 

tidsperioden ska ligga till grund för en beskrivning om hur Svenskt -50,-60 tal såg ut utifrån punkterna politik, 

ekonomi, omvärlden, ungdomskultur.
180

  

Jämförelserna sker alltså mellan dåtid och nutid utifrån källor samt utifrån personen som eleverna 

intervjuar. Perspektivet kring ungdomskultur beskrivs ha ett bisyfte där kopplingar mellan tidsperspektiv 

ska kunna ske genom igenkänning: 

Och i den här med ungdomskultur så ligger det ett litet bisyfte där som är en förhoppning om att man ska kunna sätta 

sig in i en människa och deras vardag och deras tankar och sen så ska dom kunna dra paralleller till sin egen samtid. 

[...] i den här artikeln kan beskriva saker där får jag ofta ut det här att „ja men mormor tyckte ju om samma saker som 

jag gjorde och det var inte så stor skillnad på hennes och mitt liv‟, [...] Så det är väl också en sådan uppgift som jag 

hoppas ska trigga dom idéerna och dom tankarna och kunna jämföra dåtid med nutid.
181

 

Förändringsprocesser: En tredje uppgift handlar om att elever ska utveckla sitt historiemedvetande 

utifrån resonemang kring förändringsprocesser: 

Jag har en annan med uppgift som är om „stoppa första världskriget‟ och då ska dom kunna berätta om 1800-talet, 

imperialismen, nationalismen och alla dom här förändringsprocesserna som skedde under 1800-1900-talet hur dom 

ledde fram till första världskriget. [...] Och då ska dom titta tillbaka på „hur skulle staterna ha agerat för att världskriget 

inte skulle ha brutit ut? vad skulle man ha agerat annorlunda i?‟ Nationalistiska processer, imperialism, kamp om 

kolonier, pakter och så vidare, just för att få en förståelse för att dom här händelserna som har hänt förr som vi ser som 

statiska, för det som har hänt förr det har hänt och det är „sanningen‟ liksom. Men jag tror det är bra om eleven kan få 

en tanke på att „ja men om det inte hade hänt, vad hade hänt då?‟, „tänk om historia‟ liksom. „Om din morfar inte hade 

träffat din mormor, hade du funnits?‟, på det sättet „tänk om inte ...?‟.
182

 

Robin menar att genom resonemang som det med “tänk om historia” sker tidskopplingar och blir en del 

kring det han menar kan utveckla eller “fylla på” historiemedvetande. 

För att få en djupare förståelse för historien och för att kunna se att historien är inte statisk utan på samma sätt som 

framtiden [...] är ju beroende av vad som händer så skulle beroende på vad som hänt så har det fått en annan effekt på 

nutiden. „Hade inte första världskriget brutit ut så hade inte dom totalitära staterna i Europa vuxit fram, då hade inte 

Hitler mördat sex miljoner judar, då hade inte ryska revolutionen brutit ut, då hade det inte varit något kallt krig‟.
183
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Framtiden är beroende av vad som har hänt på samma sätt som nutiden. Förståelsen av hur dåtid och 

nutid hänger samman blir ett sätt att betrakta framtiden genom hur det beskrivs som sammanhängande 

delar.  
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5. Analysdel 

Analysdelen består i av tre delar: En sammanfattning av intervjuerna i stort; en analys av detaljerna i 

intervjuerna; och slutligen en slutsatsdel kring tillbaka till en helhet om vilka dessa två föregående delar.  

I denna del redogörs inledningsvis de teoretiska verktyg som har använts för studiens analys. Det vill 

säga vad som lärarnas undervisningsstrategier tolkas bestå av. Därefter presenteras en sammanfattning 

av de genomförda intervjuerna med en efterföljande analys utifrån analysverktygen. Slutligen 

presenteras en sammanfattande slutsatsdel kring vad som framkommit av analysen. 

5.1 Analysverktyg 

Den definition av historiemedvetande som studien utgår från lånas av det Ammert beskriver kring 

multikronologi: Historiemedvetande är en kvalificerad tankeprocess där historia betraktas dubbelsidigt; 

Nutiden påverkas av dåtiden samtidigt som nutiden är utgångspunkten för betraktandet av dåtiden. 

Dåtiden och nuet är även utgångspunkten för betraktelser av framtiden. I definitionen är samtliga 

tidsdimensioner närvarande samtidigt. Kopplingen mellan tidsdimensionerna tydliggörs och ger en bild 

av samtidighet. Det är oundvikligt att utgå från nuet då alla tidsperspektiv sammanfaller med det som 

utgångspunkt eftersom det är där vi befinner oss. Samtidigt är nutid inom kort dåtid och likaså blir 

framtid nutid.
184

 Med andra ord då handlingar i nutid som sker utifrån en koppling till dåtiden, kan det 

betraktas som en multikronologi: Eftersom vi i någon mening motiverar handlingarna dels utifrån (dåtid) 

något men även mot något (framtid). Tankeprocessen kan givetvis inte nås i sig själv, däremot kan 

kopplingar mellan olika tidsperspektiv urskiljas i olika beskrivningar kring undervisning. Sålunda 

inbegriper begreppet tidsperspektiv hädanefter samtliga tre tempus dåtid, nutid och framtid. Innebörden 

av begreppet multikronologi kan diskuteras, men används här för att beskrivs hur samtliga tre 

tidsperspektiv framkommer samtidigt i ett sammanhang. Detta eftersom att sambanden mellan 

tidsperspektiven, som är en förutsättning för att kunna tala om att det är frågan om historiemedvetande, 

tydligare ska kunna urskiljas i ett sammanhang. 

I analysen utläses alltså lärarnas undervisning om hur kopplingarna mellan tidsperspektiven ser ut och 

fungerar som en multikronologi. I föregående delar har historiemedvetande uttrycks som berättelse 

redogjorts och för studien att betraktas undervisningen som berättelser. Lärarnas undervisning och 

uppgifter betraktas här som en form av berättelser. Berättelser skapar  mening och sammanhang mellan 

tidsdimensionerna då nu och sedan. För att operationalisera tidsperspektiven hamnar därmed 

berättelsernas struktur i centrum. Berättelsernas struktur är alltså hur kopplingarna mellan 

tidsperspektiven uttrycks och är vad som analyseras, vilket har skett genom att kategorisera upp dem. 
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Kategoriseringen har skett i ett växelspel mellan teori, metod och empiri, vilket har lett fram till 

kategorier med inspiration från historical thinking, så kallade procedural concepts. Tankebegreppen som 

lånats från historical thinking till stor del har slagits samman och modifierats. Detta för att kunna utgöra 

fungerande kategorier mot empirin. De två kategorier som behandlar berättelsernas struktur bygger på en 

hopslagning av olika tankebegrepp. Dessa är: Empatisk-Etisk Dimension och Tidsflöden. 

Empatisk-etisk dimension som analysverktyg 

Analysen kring lärarnas utsagor handlar här om att se på kopplingar mellan tidsperspektiven utifrån 

tankebegreppen historisk empati, etisk dimension och historisk signifikans. Historisk empati handlar om 

att försöka placera sig själv i dåtiden för att utröna vilka möjligheter och begränsningar som fanns för 

dess aktörer.
185

 Det innebär att försöka sätta sig in i och skapa en föreställning om dåtiden som ligger 

närmare  dess egna premisser än de samtida.
186

 Den etiska dimensionen av historisk empati framträder 

då när historia brukas för att hjälpa oss att leva i nuet.
187

 Den etiska aspekten innebär att en koppling till 

nutid kan ske genom att empatisk förståelse av dåtiden möjliggör en bedömning av vilka händelser, 

personer och utvecklingar vi ska minnas men kanske också kan fördöma. 

Historisk signifikans handlar om konstruktionen/värderingen om vad som är viktigt att lära och plocka 

ut i historien och varför. Liksom hur och varför händelser, personer, utvecklingar som gett konsekvenser 

i historien och/eller i samtiden. Historisk signifikans är en nivå som hanteras utifrån övrigt innehåll i 

kategorin, och inte i sig självt. Det vill säga handlar det i den empatiska-etiska dimensionen att historia 

utgör underlag för att agera och fälla värderingar i nutiden. Det handlar då om att skapa ett meningsfullt 

narrativ.
188

 Exempelvis kan kopplingar ske signifikans tillskrivs historia som kan relateras till den egna 

livsvärlden; familj, den egna personligheten, släktskap, familjehistoria, obligationer och tillhörandet av 

en grupp.
189

 Med andra ord handlar historisk signifikans här om att försöka skapa en tidskoppling utifrån 

hur ett innehåll görs relevant. Historisk signifikans kan även ske i formen av ett bruk kring vad man kan 

lära av historien i sammanhanget, sk. (“contemporary lessons”).
190

 Med andra ord: „Vad man kan lära av 

historien‟. 

Tidsflöden som analysverktyg 

Kategorin innehåller sådant som rör beskrivningar av tid, vilka brukas som förbindelser att koppla 

samman tidsperspektiven då, nu och sedan genom. Därmed nyttjas tankebegreppen kontinuitet och 
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förändring, orsak och konsekvens, samt historisk signifikans. Kontinuitet och förändring är ett sätt där 

tiden kan framställas som ett flöde, exempelvis kronologier, förändringsprocesser, kontinuitet, 

uppgång/nedgång och periodiseringar / epokindelningar.
191

 Kronologier är tidslinjer eller händelser som 

följer likt på en lista. Kontinuitet är sådant som förblir detsamma, en succession eller oavbrutet flöde. 

Förändring är beskrivningar genom olika alterationer, vilket kan beskrivas som evolutionära, 

eroderande, som gradvisa eller revolutionära. Uppgång/nedgång är beskrivningar i termer av förbättring 

eller försämring. Periodiseringar/epoker är beskrivningar av tid som stycken med ett start- och 

slutdatum.
192

 Tankebegreppet orsak och konsekvens slås vidare samman under denna kategori och 

behandlar förklaringar till vad som har hänt i det förflutna och dess påverkan på olika lång sikt. Innehåll 

som rör förklarande samband utifrån aktörer och strukturer är konkreta exempel på hur beskrivningar av 

orsak och konsekvens kan framkomma. Aktörer är individer och/eller grupper, medan strukturer 

exempelvis behandlar ekonomiska, politiska, ideologiska, kulturella variabler.
193

 

I kategorin analyseras även en nivå av historisk signifikans genom konceptualisering av nutida skeenden 

utifrån betydelsefulla historiska analogier. Analogier är här sådant som påminner om en nutida situation 

eller ett fenomen och som ska kunna förklara ett tillstånd. Med andra ord är det beskrivningar av 

händelser, personer och utvecklingar som betydelsefulla/relevanta för att förstå nutid och framtid.
194

 Till 

exempel kan orsak och konsekvens; uppgång och nedgång; och/eller kontinuitet och förändring 

beskrivas som betydelsefulla då kopplingar mellan tidsperspektiv görs på detta sätt.  

5.2 Analys utifrån Empatisk-etisk dimension och Tidsflöden 

I följande två avsnitt analyseras de fyra intervjuerna utifrån de två kategorierna Empatisk-etisk 

dimension och Tidsflöden under tillhörande rubrik. 

5.2.1 Analys utifrån Empatisk-etisk dimension 

Utifrån att frågorna i intervjuguiden har efterfrågat hur historiemedvetande kan nås, hur dessa 

kopplingar ser ut, vad syftet med upplägg så har bl.a innehållet kring begreppet historisk empati kring 

lärarnas undervisning framkommit. Överlag handlar det om att de inbjuder till försök att sätta sig in i och 

föreställa sig dåtiden utifrån sina egna villkor. Det för att bättre förstå dåtiden, men även förståelse och 

reflektion kring tidsperspektiv som nutid och framtid. Belägg för hur kopplingar sker utifrån en dåtida 

förståelse tillbaka mot ett nutida perspektiv och mot framtid 
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Alex nämner exempelvis historisk empati implicit i förklaringen om hur historiemedvetande kan 

utvecklas genom att använda sig av historiska aktörer: “Sätt dig in i aktören själv. Då kanske det blir 

lättare att anamma kunskapen om det blir på ett individuellt plan”.
195

 Resonemanget som förs handlar 

om att bättre förstå kopplingarna mellan dåtid och nutid genom att kunna känslomässigt försöka sätta sig 

in i förutsättningarna, än att rent mekaniskt förstå mekanismerna bakom. Det Alex säger i diskussioner 

kring samband mellan dåtid och nutid sker kan vara hur framtidsperspektivet framkommer som en 

koppling: “dom aktörerna och deras beslut leder till olika framtidsscenarion som inte är självklara. Sen 

kan vi ju spekulera i hur det kommer att bli och det gör vi ju [...] det är ett kunskapskrav i kurserna att du 

ska kunna dra rimliga slutsatser om vad som händer i framtiden grundat på vad som har hänt i dåtid”.
196

 

I någon mening så blir alla tre tidsdimensionerna närvarande kring denna diskussion kring aktörers 

beslut i dåtid, där ett tänkande kring framtid framträder på en  metanivå.  

Alex nämner i andra exempel som kan förstås beröra historisk signifikans kring den empatisk-etisk 

dimensionen. Betydelsen i kopplingen från och till nutiden är är centralt för att göra tidskopplingar, som 

till exempel när exempel kring kvinnans rösträtt tas upp. Likaså när undervisningen struktureras med 

utgångspunkt i det eleverna känner igen sig i, och kan relatera till från nutiden, till exempel det som har 

visats på TV eller liknande. Historisk signifikans växelverkar med historisk empati då uppgifter handlar 

om att sätta sig in i en historisk aktörs perspektiv. Utifrån det ska då betydelsen av denne aktör och 

händelserna runt omkring vidare kopplas mot tidsperspektiv av nutid och framtid. Historisk signifikans 

rör det Alex beskriver hur kopplingen kan nås mellan dåtid och nutid genom förståelse av något som 

annars kan vara abstrakt, men om det går att relatera till detta så blir det möjligt. 

Kim diskuterar överlag på ett liknande sätt men kommer även explicit in på begreppet historisk empati: 

“här jobbar vi med det levande, vi jobbar med orsak och konsekvens, kontinuitet-förändring, historisk 

empati“.
197

 Kim arbetar med kopplingar på ett likartat sätt i exemplet med hur påverkan för olika 

grupper och tider sker, där elevernas egna värderingar blir grunden för en multikronologi. Värderingarna 

kopplar samman det som betraktas ha betydelse för nutiden och värderas kring sina etiska implikationer 

för nutid, och därmed framtid. De etiska resonemangen framkommer vidare när påverkan diskuteras för 

dåtidens människor men även för nutid och framtid: “alltså det kan bli positivt för dig men helheten då? i 

det samhället? i den gruppen? [...] vilken betydelse har det haft för vår nutid? och hur kan det påverka 

vår framtid?”.
198

 Även här framkommer betydelsen av det som behandlats kring de historie empatiska 

och etiska delarna, dv.s historisk signifikans. Kopplingen mellan tidsperspektiven sker alltså delvis med 

utgångspunkt bl.a i vad eleverna kan koppla som relevant utifrån dem själva. I nutiden resonerar de 

därmed kring framtid utifrån dåtid. 
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Även i uppgiften som Kim beskriver kring vilket samhälle eleverna kan tänka sig att leva i kan en 

multikronologi uppstå. “Och då måste de får in sin egen personliga tankar för jag menar du måste ju 

själva veta vad är det för samhälle du vill bo i, eller hur?  Vad är viktigt för dig?”.
199

 Elevernas egna 

föreställningar om dåtidens förutsättningar ligger till grund när de diskuterar sambandet mellan dåtid, 

nutid och en förmodad framtida utveckling. I exemplet handlar detta om hur de tänker sig ett framtida 

samhälle och utifrån vad. I detta kan då de tre tidsdimensionerna betraktas kopplas samman då nutid och 

framtid diskuterar och värderas utifrån dåtiden. 

Även Charlie som inte explicit brukar begreppet historisk empati implicerar dess betydelse när 

kopplingar mellan tidsperspektiven sker i diskussioner: “vi försöker komma fram tillsammans om att 

varför röstade tyska folket på Hitler till exempel? [...] man ska hela tiden kunna sätta sig in i  tycker jag 

personers, de historiska personernas samtid”.
200

 Den empatiska dimensionen nyttjas alltså dels för att 

bättre förstå förutsättningarna i dåtiden, men vidare för att kunna använda sig av denna förståelse för att 

förstå sin egen samtid, men även i diskussioner mot framtiden. Här möts då de tre tidsperspektiven 

utifrån historisk empati, vilket sker utifrån hur det kan betraktas som historiskt signifikant för nutid och 

framtid. 

Överlag betonar Charlie upprepade gånger kring betydelsen av att kunna se varför något i dåtid är viktigt 

idag. En grundläggande och återkommande metod som Charlie brukar är att utgå från relevansen i 

nutiden för att kunna göra kopplingar mellan tidsperspektiven. Utgångspunkten är nuet och i den varför-

frågor, om hur dåtiden kan göras relevant. Vidare menar Charlie att framtidskopplingen nås utifrån 

resonemanget av dåtid och nutid där fokuset hamnar på relevansen i vardagen, i deras egna liv.  

Även Robin förklarar hur kopplingar mellan då och nu blir möjliga genom uppgiften “hur såg Sverige ut 

när morfar var ung?”.
201

 För uppgiften ska en förståelse för dåtiden vara en möjlig utgångspunkt för att 

bättre förstå sin egen tid. Innehållet i denna kategori kan därmed tolkas framkomma hos samtliga lärare 

som intervjuats både direkt och indirekt i en koppling mellan dåtid och nutid. Framtidskopplingen är i 

vissa fall något vag vad gäller som explicit uttryck, men kan tolkas förekomma utifrån vad som kan 

uppfattas som multikronologiskt:  

Överlag när alla fyra lärarna talar om förståelse och handlingsutrymme i nutid utifrån dåtid kan detta 

tolkas vara ett uttryck för ett framtidsperspektiv. Robin talar till exempel om hur framtiden är beroende 

av vad som har hänt på samma sätt som nutiden är beroende av dåtiden. “För att få en djupare förståelse 

för historien och för att kunna se att historien är inte statisk utan på samma sätt som framtiden [...] är ju 
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beroende av vad som händer”.
202

 Förståelsen av hur dåtid och nutid hänger samman blir alltså ett sätt att 

nå kopplingen till framtiden genom undervisning som fungerar på det här sättet.  

Även i de fall hos de intervjuade lärarna där innebörden av historisk empati nämns vara något sekundär 

för målet med uppgiften, så blir det ändå en möjlighet för att göra kopplingar mellan tidsperspektiv: 

Uppgiften Robin beskriver som handlar om jämförelse av ungdomskultur hur det ligger “ett litet bisyfte 

där som är en förhoppning om att man ska kunna sätta sig in i en människa [...] sen så ska dom kunna 

dra paralleller till sin egen samtid. [...] som jag hoppas ska trigga dom idéerna och dom tankarna och 

kunna jämföra dåtid med nutid”.
203

 Robins utgångspunkt kring möjligheten att utveckla ett redan 

existerande historiemedvetande kan betraktas ha att göra med historisk signifikans utifrån historisk 

empati. Även här kan en multikronologi bli möjlig då reflektionerna i uppgiften  kring det egna livet i 

nutid rimligtvis förhåller sig till dåtid och framtid i någon mån. Kopplingen i sig handlar om något 

historiskt signifikant då utgångspunkten i den egna livsvärlden hanterar betydelsen av det som ligger till 

grund och kopplar samman tidssambanden. Det vill säga genom inlevelsen av en äldre person och hur 

det relateras till den egna nutiden/livet. 

De etiska aspekterna för kategorin kan förstås framkomma utifrån kopplingen av dåtid fram mot nutid. 

Utifrån resonemanget av kopplingen mellan dessa två blir det möjligt att koppla in framtidsperspektivet 

då etiska resonemang utifrån de exempel som bearbetats mellan dåtid och nutid genomförs. Det vill säga 

i det exempel där historisk empati brukas för att vara till hjälp för att leva i nuet. 

5.2.2 Analys utifrån Tidsflöden 

Det genomgående typen av tillvägagångssätt som de intervjuade brukar för ambitionen att utveckla 

historiemedvetande sker i grunden genom samband av orsak och konsekvens. Perspektiv på strukturer 

och aktörer är det återkommande. Förklaringar utifrån dåtida exempel kopplas till nutiden i syfte att 

förklara hur och varför samtiden ser ut som den gör.  

Alex menar att “det vi vill göra eleverna medvetna om att såsom världen ser ut idag gör den av orsaker 

på grund av att människor gjorde förr”.
204

 Ett konkret exempel från en av uppgifterna handlar om 

bakgrunden till nutida institutioner i Sverige och hur de hänger samman i tid. När Alex talar om 

undervisningen i stort beskrivs tänkandet kring själva tidskopplingarna, exempelvis utifrån exempelvis 

beslut hos aktörer: “vid varje given situation i tiden så finns det olika möjligheter och olika händelser 
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som kan ske. Och dom aktörerna och deras beslut leder till olika framtidsscenarion som inte är 

självklara”.
205

  

Här framkommer ett sätt att betrakta orsak och konsekvens på som något dynamiskt. Händelser beskrivs 

kunna ta olika riktningar och att framtiden utifrån nutidens vetande inte är något självklart - då liksom 

nu. Det är återkommande i de konkreta exempel Alex beskriver som i uppgiften med FN, där 

utgångspunkten är nuet. Därefter går kopplingen bakåt i tiden för att därefter återigen gå fram mot nutid, 

och slutligen från nutid i argumentationen om framtida utvecklingar. Alex beskriver i undervisningen 

kring de svenska institutionerna kring orsak och konsekvens, samtidigt blir det något implicit att 

uppgiften samtidigt berör kontinuitet och förändring i sammanhanget. Institutioner som är idag 

förekommande förklaras utifrån hur de som ett oavbrutet flöde består och verkar i nutiden. Kopplingen 

sker alltså mellan dåtid och nutid. Ett annat av Alexs exempel som även når framtidsperspektivet - enligt 

samma tillvägagångssätt med orsak och konsekvens samt kontinuitet och förändring - är det kring 

ideologier och värderingar: “jag tänker att det inte är att ta saker för givet och tillsammans också tror jag 

att vi måste upprätthålla gemensamma värden. [...] för att motverka till exempel [...] antisemitism,  och 

vi har antiziganism, och vi har främlingsfientlighet och vi har vissa konflikter, alltså mycket kommer 

tillbaka [...] vad kan det få för konsekvenser. Om elever blir medvetna om det så är det, kan vi lättare 

motverka negativa konsekvenser”.
206

  

Att inte ta saker för givet som att saker kan förändras men också hur förekommande fenomen förändras i 

och med att de återkommer i någon form som leder till konflikter. Upprätthållandet av gemensamma 

värden och motverkandet av det konfliktskapande beskrivs kunna ske genom dessa tidskopplingar 

mellan dåtid och nutid, vilket ska medvetandegöra och möjliggöra ett handlande kring detta. 

Historisk signifikans rör det i Alex undervisning som har utgångspunkt i nutid, hur samhället ser ut, vad 

man kan relatera till och känna igen. Tidskopplingen kring orsak och konsekvens och/eller kontinuitet 

och förändring sker alltså genom relaterbarhet mellan dåtid och nutid. Jämförelser mellan dåtid och 

nutid och med perspektiv på elevernas egna livsvärld utgör med andra ord kopplingen mellan då och nu. 

Tidskopplingen med hur världen och samhället ser ut, och har sett ut, vävs samman med förklaringar av 

kontinuitet och förändring utifrån historisk signifikans. Konkreta exempel är hur idag existerande 

samhällsinstitutioner brukas som påtagliga inslag av kontinuitet från en dåtid. Diskussionen om ett 

eventuellt tredje världskrig är ett annat exempel: Ett multikronologiskt resonemang lyfts när framtiden 

diskuteras utifrån det som har behandlats mellan dåtid och nutidens.  

Kim lyfter likaså betoningen på dåtidens inverkan på nutid, men även framtid genom frågeställningarna 

som en uppgift bygger på en struktur som beskrivs: “vilken betydelse har det haft för vår nutid? och hur 
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kan det påverka vår framtid?”.
207

 Orsak och konsekvens tänkandet sker i samband med det som 

beskrivits i föregående kapitel kring Empatisk-etisk dimension där sambanden görs både inom och 

mellan tidsperspektiven. “alltså det kan bli positivt för dig men helheten då? i det samhället? [...] vilken 

betydelse har det haft för vår nutid? och hur kan det påverka vår framtid?”.
208

 Med andra ord belyses 

konsekvenser utifrån sina orsaker genom att de värderas i olika tider och sammanhang/tidsperiod. Även 

fortsatt framåt kopplas orsaker och konsekvenser i dåtiden med det som sker längre fram i nutid och i 

argumentationen om framtid.  

Ett tydligt exempel på att samband av orsak och konsekvens vävs samman med kontinuitet och 

förändring går även att se i Kims uppgift och undervisning kring konspirationsteorier. “sen ska de 

reflektera liksom att i framtiden så kan såna här teorier växa fram igen? eller ser våra samhällen 

annorlunda ut?”.
209

 Samband mellan olika strukturer och aktörer i tiden bearbetas kring betydelse som 

de fortlöpande kan tänkas ha eller om det förändras i framtiden. Kopplingen sker alltså på två plan; dels 

som orsak och konsekvens men även som kontinuitet och förändring. Det senare kan tänkas skapa en än 

mer tydligare koppling mellan tidsperspektiven då det fungerar likt en röd tråd som visar på hur saker 

hänger samman. 

Historisk signifikans sker även i Kims undervisning genom att kopplingar mellan tidsperspektiven sker 

utifrån att peka på relevans. Förståelsen av nutiden och hur världen/samhället kan tänkas att förändras 

eller fortsätta att se ut sker genom belysning av dåtida exempel. När kontinuitet och förändring används 

tillkommer historisk signifikans exempelvis genom ett subjektivt värderande/bedömande. Detta sker i 

samband med hur saker i det förflutna kan tänkas påverka nutid och framtid, alltså vilken betydelse det 

bedöms ha. Det hela anknyter till elevens egen livsvärld utifrån vad de själva värderar och gör utifrån det 

en koppling mellan sin egen identitet och tidsperspektiv. 

I synnerhet framkommer dimensionen av historisk signifikans i uppgiften där de ska relatera sin egen 

uppväxt, identitet osv utifrån det förflutna och fram till dagens samhälle. Ett liknande tillvägagångssätt 

är kring uppgiften med vilket samhälle de vill leva i där en subjektiv värdering sker. Således kopplar 

nutidsrelevansen samman dåtid, nutid och framtid utifrån vad som bedöms vara av betydelse. 

Charlie arbetar likt detta kring uppgifter som hen menar kan utveckla historiemedvetande: “hur man 

förklarar dagens läge [...] att förstå var vi kommer ifrån och varför vi är där vi är idag [...] Som varför vi 

har föräldraledigt, varför vi har åtta timmars arbetsvecka”.
210

 Dåtiden och framtiden utgår från nutiden, 

men kopplingarna mellan dessa tre rör sig samtidigt fram och tillbaka när trender i tiden diskuteras. “När 

vi pratar om just utveckling [...] så blir det som en snöbollseffekt liksom att utvecklingen går snabbare 
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och snabbare och snabbare och sådär. Så då berör den ju även hur man tänker sig att framtiden ser ut [...] 

Men alltså att man kan se en trend i utvecklingen”.
211

 Ett slags metaperspektiv på orsak och konsekvens, 

som konkret handlar om utvecklingshastighet utifrån olika förutsättningar, kan tolkas vara det som i 

Robins exempel utgör själva kopplingen mellan de tre tidsaspekterna. Ett tänkande mellan dåtid-nutid är 

det som ligger till grund för resonemangen mot framtidsperspektivet. Charlies undervisning verkar 

fungera likt Alexs sätt att koppla samband mellan orsak och konsekvens och kontinuitet och förändring. 

Exemplet med fenomenen kring den industriella revolutionen som sträcker sig in i nutid, och det 

fortsatta resonemanget om framtiden blir även det ett implicit resonemang kring kontinuitet och 

förändring. I resonemanget så fortsätter tidskopplingen genom att utgå från orsak och konsekvens men 

även genom möjligheten i hur saker kan bestå som en kontinuitet eller tänkas förändras.Ett annat konkret 

exempel är när Charlie  diskuterar kring uppgiften som handlar om motorernas utveckling där 

framtidsperspektivet kan framkomma utifrån att ett samband mellan dåtid och nutid först har klarlagts: 

“ser dom utvecklingen från ångmaskinen till idag till dagens bilar och kanske kan fortsätta spåna på 

morgondagens transportmedel”.
212

 Framtidsperspektivet kan möjligen nås genom resonemang kring 

sambandet av kontinuitet och förändring. 

I Charlies undervisning sker historisk signifikans i antagandet av andras perspektiv i dåtid. Kopplingar 

som sker mellan dåtid och nutid ramas in med hur förståelsen av hur identiteter i nutid hänger samman 

med dåtida exempel, och på liknande sätt hur de fortsatt kan utvecklas. Resonemang kring kontinuitet 

och förändring bringar då samman övriga delar på som innehållet kring orsak och konsekvens eller 

historisk empati en övergripande nivå. Till exempel nämner Charlie hur uppgiften för industriella 

revolutionen är konstruerad för att nå tidskopplingar genom att arbeta utifrån elevernas livsvärld. De 

elever som jobbar vid sidan av studierna kan till exempel välja att se på fenomen som förklaras genom 

att relatera genom orsak/kontinuitet. Relaterbarheten utifrån sin nutida situation kopplas samman med 

dåtidens förklaringar av orsaker och konsekvenser, men även i kontinuitet och förändring. 

Tillvägagångssättet kan förstås fungera i sekvenser där först innehållet har behandlats och kopplingar 

har gjorts mellan dåtid och nutid, för att slutligen knytas samman genom de diskuterande inslagen där 

resonemang av kontinuitet och förändring då syftar till att nå framtidsperspektivet. När de tre 

tidsperspektiven blir gällande i ett sammanhang genom kontinuitet och förändring blir det möjligt att tala 

om en möjlighet till multikronologi. 

Robin behandlar tänkande kring orsak och konsekvens bl.a kring det som benämns som “tänk om 

historia”.
213

 Det vill säga ett kontrafaktiskt tillvägagångssätt kring resonemang av orsak och konsekvens 

för att multikronologiskt arbeta med tidskopplingar av typen: “Om din morfar inte hade träffat din 
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mormor, hade du funnits?”.
214

 Här används historiska aktörer som ett sätt att utveckla tänkandet av orsak 

och konsekvens, vilket följaktligen kopplar samman dåtid med nutid i dylika resonemang. Det hela 

framför Robin i ett sammanhang av att historia diskuteras inte vara något statiskt utan att nutiden “på 

samma sätt som framtiden [...] är ju beroende av vad som händer så skulle beroende på vad som hänt så 

har det fått en annan effekt på nutiden”.
215

 Kring tidsdimensionerna som fenomen diskuterar Robin alltså 

att de existerar utifrån samma premisser, när framtiden är beroende av nuet, på samma sätt som nuet är 

beroende av dåtiden. Med andra ord kan det som sägs förstås som att förståelsen och tänkandet av hur 

dåtid och nutid hänger samman som orsaker och konsekvenser som blir ett utvecklat tankesätt att 

betrakta framtiden genom. Genom detta tankesätt kopplas då alla tre tidsdimensionerna samman och kan 

då möjligtvis utveckla ett historiemedvetande. 

I de fall där kontinuitet och förändring används med ett fokus på sambandet mellan dåtid och nutid så 

nämns det hur detta kompletteras med framtidsperspektivet. Exempelvis nämner Robin hur direkta 

frågor ställs för att nå kopplingen till framtiden. Det verkar även som att kontinuitet och förändring 

hanteras på en metanivå för att kunna nå framtidsperspektivet, utöver kopplingen mellan dåtid och nutid. 

Det tydligaste exemplet är när Charlie nämner i de diskuterande inslagen kring undervisningsinnehållet 

hur delar kan förstås i form av utvecklingar och trender. 

Även Robin betonar hur undervisningen utgår från jämförelser av en nutida situation med en dåtida: 

“dom nappar på när man jämföra med sig själv och dom kan få en förståelse för att „hur såg det ut?‟”.
216

 

Historisk signifikans är alltså även här utgångspunkten för kopplingarna som kan bestå i orsak och 

konsekvens och/eller kontinuitet och förändring. Dessa kopplingar sker i genom jämförelser utifrån 

igenkänning och att försöka skapa en känsla. Det vill säga. är det tätt sammanvävt med det som tidigare 

har beskrivits kring den Empatiska-etiska dimensionen. Uppgiften med “tänk om historia” är ett annat 

tydligt exempel då fokus läggs på betydelsen av vissa händelser i dåtiden genom hur det påverkar tiden 

framåt. Sambanden mellan dåtid och nutid ramas in med den betydelse för nutid som de besitter. 

Historisk signifikans framkommer även när Robin tar upp hur utvecklingslinjer diskuteras för att bättre 

förstå sin egen tid och vilka konsekvenser nutiden kan medföra för framtiden.  

Eftersom här framkommer ett inslag som handlar om att lära av historien, som då blir en form av 

tidskoppling mellan dåtid, nutid och framtid. De tre tidsdimensionerna sammanfaller i nuet utifrån att 

dåtidens utvecklingar jämförs med nutidens agerande och vad det kan leda till.  
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5.2.3 Slutsatser och resultat 

Alex undervisningsstrategi bygger på att utgå från nutiden för att betrakta dåtiden, och därifrån skapa 

förståelse för nutiden. Detta syns i undervisningssekvenserna kring FN och i den om stormaktstiden. I 

dem framkommer en struktur av historisk signifikans, orsak konsekvens och kontinuitet och förändring. 

Framtidsperspektivet tenderar att framträda implicit när samband mellan dåtid och nutid  hanteras: I 

diskussionerna framkommer då strukturer som kan förstås verka multikronologiskt. I Alex beskrivning 

av tillvägagångssättet kring historiska aktörers beslut, utvecklingslinjer och konsekvenserna kring dessa 

framträder en multikronologi, utifrån historisk empati. I metadiskussionen kring dåtidens premisser 

framträder samtidigt hanteringen av ett framtidsperspektiv. Detta syns vidare i diskussionerna kring 

undervisningen kring världskrig samt i resonemanget kring ideologier hur diskuterandet av värderingar 

binder samman tidsperspektiven i en multikronologi. 

För Kim bygger undervisningsstrategin på att utgå från nutid för att betrakta dåtiden och utifrån den 

tillbaka mot nutid och framtid. I uppgiften kring konspirationsteorier blir detta tillvägagångssätt tydligt, 

vilket struktureras genom orsak och konsekvens, kontinuitet och förändring. Dessa två delar är 

återkommande i någon form för Kims undervisning. Utöver dessa två tillkommer historisk empati och 

historisk signifikans i uppgiften historiemedvetande, att tänka historiskt. Historisk signifikans syns även 

som en struktur i introduktionsövningen. Strukturen i uppgiften med Jämförelser mellan 

samhällskontexter struktureras även den genom orsak konsekvens, historisk empati, historisk 

signifikans. I undervisningen kring samhällskontexter framkommer tidsperspektiven dåtid, nutid och 

framtid explicit. 

I Charlies fall handlar undervisningsstrategin i stort om en utgångspunkt i att förklara nutid utifrån 

dåtiden som bakgrund, det vill säga i termer av orsak och konsekvens. Framtidsperspektivet 

framkommer i diskussioner om morgondagens utveckling och trender i utvecklingen med bakgrund i 

sambanden mellan dåtid och nutid. Temaområdet industriella revolutionen struktureras genom orsak, 

konsekvens, historisk signifikans, kontinuitet och förändring. Historisk empati beskrivs i uppgifter som 

behandlar historiska aktörer, det vill säga genom samband av orsak och konsekvens. 

Robins undervisningsstrategi bygger på utgångspunkten att förklara nutiden utifrån dåtiden och se 

sambanden mellan dessa. I uppgiften kring museiutställningen består strukturen av samband genom 

orsak och konsekvens. I uppgiften hur såg Sverige ut när morfar var ung struktureras tidskopplingarna 

genom historisk empati, historisk signifikans, orsak och konsekvens. I uppgiften förändringsprocesser 

framkommer orsak och konsekvens, kontinuitet och förändring, och historisk signifikans. En 

multikronologi kan tydligast urskiljas i uppgiften kring förändringsprocesser utifrån orsak och 
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konsekvens. Metadiskussionen om hur orsak och konsekvens-samband fungerar, och vad som kan 

tänkas ske om något i nutid förändras i dåtid, når även det tänkande kring framtidsperspektiv. 

Samtliga lärare konceptualiserar nutida skeenden utifrån betydelsefulla historiska analogier som 

utgångspunkt för tidskopplingar mellan tidsperspektiven. Det vill säga brukar de vad som kan förstås 

som historisk signifikans för att parallellt arbeta med andra strukturer för att skapa undervisning som 

syftar till att utveckla historiemedvetande. En ökad förståelse för hur och varför det ser ut som det gör i 

nutid betonas i grunden. Denna förståelse uttrycks explicit i sambandet mellan dåtid och nutid, men även 

kring framtidsperspektivet som explicit uttryck. Medan Kim lägger fram tidsperspektiven mer samtidigt 

i sina undervisningssekvenser så sker överlag framtidskopplingen tydligast fram emot slutet av 

undervisningssekvenserna hos övriga. Det vill säga efter det att samband mellan dåtid och nutid har 

klarlagts. I diskussionen om en framtida utveckling sammanfaller dåtid, nutid och framtid när den 

sistnämnda sker utifrån de två tidigare. Multikronologiska kopplingar kan motiveras framträda kring vad 

som till synes handlar om sambandet mellan dåtid och nutid. Alltså om redan framtidsperspektivet nås i 

samband med att nutidsperspektivet hanteras, tex som när Alex behandlar historiska aktörer genom 

historisk empati. Då nämns inget framtidsperspektiv explicit, men kan tolkas ske när 

handlingsberedskap och förståelse för nutiden hanteras. Detta verkar dock stanna på en nivå av 

förmodan och förhoppning om att så sker enligt detta tillvägagångssätt, vilket också nämns av de lärare 

som arbetar på det sättet.  

Förutsättningen att framtidsperspektivet nås kan tolkas ske utifrån historisk empati och/eller historisk 

signifikans. Det syns rent konkret när lärarna beskriver vikten av elevernas personliga koppling till 

innehållet. Här talar lärarna kring att de arbetar utifrån att värderingar och bedömningar utifrån elevens  

egen livsvärld sker i någon form.  I sammanhanget ramas övriga tankebegrepp in utifrån historisk 

signifikans, då en växelverkan mellan tidsperspektiven sker genom dessa värderingar och bedömningar. 

Värderingar/reflektioner om varför saker är som de är i nutid, eller vad man anser om framtida 

utveckling i ljuset av dåtiden, är hur en multikronologisk koppling framträder. Det blir rimligt att anta 

hur de tre tidsperspektiven i någon mån blir gällande genom dylika reflektioner. Historisk signifikans 

kan även förstås ske när förståelsen av nutid diskuteras. Det som då handlar om relevans för den egna 

tiden och vad man kan lära av dåtiden är vad som beskriv i teorin som ("contemporary lessons"). 

De olika perspektiven sammanvävs hela tiden, vilket också kan ses som en förutsättning för att 

tankebegreppen kring historiskt tänkande ska kunna verka för att utveckla ett historiemedvetande. Allt 

handlar om sammanhanget där enskilda tankebegrepp för sig förmodligen inte utvecklar ett 

historiemedvetande, utan först när de kopplas samman så blir det möjligt. Vad som är gällande är även 

hur samtliga lärare diskuterar nyttan kring historieämnet och kopplar detta till historiemedvetande.  
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Skillnaden lärarna emellan tycks bestå i hur många tidsperspektiv (då, nu och sedan) som behandlas 

samtidigt vid ett tillfälle i deras undervisningsstrategier. I vissa fall så blir en tydlig multikronologi 

gällande genom att dåtid, nutid och framtid vävs samman i ett sammanhang direkt. I andra fall så 

behandlas samband mellan dåtid och nutid först, för att därefter nå framtidsperspektivet i vidare 

undervisningssekvenser utifrån sambandet av dåtid och nutid. 

Med andra ord tycks de olika undervisningsstrategierna vara brukbara som möjliga sätt att utveckla den 

definition av historiemedvetande som har beskrivits som en kvalificerad tankeprocess där historia 

betraktas dubbelsidigt; Nutiden påverkas av dåtiden samtidigt som nutiden är utgångspunkten för 

betraktandet av dåtiden. Dåtiden är även utgångspunkten för betraktelser av framtiden.
217

 Utifrån 

definitionen blir tidsperspektiven alltså närvarande samtidigt på olika tillvägagångssätt. 

Genom att använda flera tankebegrepp från historical thinking parallellt med varandra i 

undervisningsstrategierna blir det rimligt att en multikronologiskt samband blir gällande, och i 

förlängningen bli möjligt att stimulera utvecklandet av historiemedvetande. Olika tillvägagångssätt 

används för att skapa samband mellan tidsperspektiven enligt följande: 

-Tidsperspektiven då, nu och sedan hanteras genom strukturer som bygger på historisk empati-etisk 

dimension, historisk signifikans, orsak och konsekvens samt kontinuitet och förändring. Dessa hanteras i 

någon grad utifrån varandra, men alltid utifrån historisk signifikans. 

-Historisk signifikans är vad som knyter samman tankebegreppen och möjliggör ett utvecklande av ett 

historiemedvetande. Historisk signifikans skapar utgångspunkten i nuet med den egna livsvärlden och 

identiteten som utgångspunkt för att kunna skapa  samband mellan nutid och dåtid. Nutidsperspektivet 

utgör genom detta oftast utgångspunkt och slutmål, men även ett framtidsperspektiv framkommer 

parallellt som implicit/explicit.  

-Multikronologi kan tolkas bli gällande när framtidsperspektivet hanteras. Framtidsperspektivet brukas 

för att komma åt då, nu och sedan samtidigt, vilket skapar en möjlighet att utveckla historiemedvetande 

utifrån denna multikronologi. Vidare sker detta implicit/explicit, samt direkt eller som sekvenser i 

undervisningen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel behandlas frågeställningen om vilka undervisningsstrategier kring utvecklande av elevers 

historiemedvetande som framkommer i lärarnas utsagor. Kring frågeställningen diskuteras vidare vad 

det är som kan tänkas möjliggöra detta. Avslutningsvis presenteras studiens kunskapsbidrag. 

6.1 Lärarnas övergripande tillvägagångssätt 

Den övergripande undervisningsstrategin i lärarnas undervisning för att utveckla historiemedvetande kan 

förstås vara en multikronologisk hantering av kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. Hur det ser ut 

och verkar kan förstås fungera på två tillvägagångssätt utifrån hur framtidsperspektivet hanteras: direkt 

och som sekvenser. Utöver detta hanteras vidare framtidsperspektivet implicit eller explicit. 

När tidsperspektiven hanteras direkt i ett sammanhang är det tydligaste exemplet när Kim för 

undervisningssekvenser som ställer frågor kring tidsperspektiven, och sambanden dem emellan. De tre 

tidsperspektiven då, nu och sedan efterfrågas och bearbetas direkt. Ett implicit och direkt exempel som 

hanterar tidsperspektiven direkt är när Alex uppmanar eleverna att diskutera kring historiska aktörers 

förutsättningar. I denna metadiskussion kring orsak och konsekvens samband utifrån dåtidens premisser 

förmedlas det hur historien kan ta olika riktningar framåt i tid. Tänkandet kring ett dåtida futurum blir 

gällande, men det är oklart om framtidsperspektivet utifrån nutid hanteras. Multikronologi kan motiveras 

blir gällande i likhet med det Ammert beskriver att dåtiden diskuteras utifrån dåtiden.
218

 Detta kan också 

förstås som att det inte behöver råda en viss ordning mellan de tre tidsperspektiven men att vi i någon 

mån måste utgå från ett minne av dåtid för att processen av historiemedvetande ska initieras.
219

 

I tillvägagångssättet som sekvenser hanteras sambanden mellan dåtid och nutid först, ofta i växelverkan, 

för att därefter oftast explicit diskutera framtidsperspektivet. Framtidsperspektivet utgör utgångspunkten 

för denna diskussion och knyter då samman de tre tidsperspektiven. Sambandet mellan dåtid och nutid 

diskuteras först som en sekvens, för att därefter diskutera framtidsperspektivet utifrån resonemanget av 

dåtid och nutid. Tillvägagångssättet kan urskiljas hos Charlie och Robin. Charlie förklarar hur 

diskussionen kring trender och utvecklingar, vilket kan förstås som kontinuitet och förändring på en 

metanivå först då binder samman tidsperspektiven. I Robins fall blir framtidsperspektivet omnämnt 

implicit överlag. När innehållet behandlas enligt det som beskrivs som “tänk om” kring alternativa 

utvecklingslinjer blir en multikronologi gällande. De tre tidsperspektiven sammanfaller då som 

oundvikliga sammanbundna delar för att kunna föra ett dylikt resonemang fram och tillbaka mellan 

tidsperspektiven. Tänkandet kring en riktning som går framåt blir då hela tiden gällande, men det är 

oklart om framtidsperspektivet utifrån nutid hanteras explicit. När Robins ställer frågorna på 
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framtidsperspektivet utifrån nutiden framgår däremot en explicit hantering där multikronologi 

framträder. 

Frågan är om det finns någon reell skillnad mellan tillvägagångssätten mer än hur framtidsperspektivet 

hanteras. K. A Patrick menar hur lärare kan utgå från samma läroplan, men förverkligas leder till olika 

undervisningsobjekt beroende deras lärarnas historie- och kunskapssyn.
220

 Det intressanta här i fråga om 

att utveckla historiemedvetande genom detta är att samtliga lärare når samband mellan tidsperspektiv 

som kan verka multikronologiskt. I detta är det självklart att det är frågan om att elever möter olika 

stoffinnehåll i deras undervisning. Däremot om att utveckla ett historiemedvetande så blir det snarare en 

fråga om vilka tankebegrepp och strukturer som används. Det är rimligt att anta att det måste finnas en 

skillnad om man utgår från vad som kan betraktas som historiskt signifikant, det vill säga vad som 

tilltalar elevgruppen så att de därmed kan se samband mellan tidsperspektiv. I metadiskussionerna höjs 

nivån från de direkta sambanden mellan delar i fråga om stoffinnehåll, till att prata om kopplingar 

mellan tankebegrepp som kontinuitet och förändring och/eller orsak och konsekvens. Med andra ord 

höjs abstraktionsnivån genom att prata om trender och utvecklingar med bakgrund i stoffet. I 

tillvägagångssättet med sekvenser framträder det multikronologiska först efter en första sekvens, men 

uteblir helt i den första. Medan i det direkta tillvägagångssättet hanteras en multikronologi redan från 

början, oftast genom att ställa direkta frågor kring alla tidsperspektiven. 

Lärarnas hantering av strukturerna som utgör kopplingarna mellan tidsperspektiven kan vidare förstås 

likt det Kate Patrick beskriver kring hur lärare hanterar undervisning utifrån olika positioner.
221

 För 

samtliga lärare i denna studie blir den andra positionen gällande, det vill säga att den kunskap de 

tillhandahåller ska kunna överföras till att förstå sammanhang och strukturer. Även den den tredje 

positionen som Patrick beskriver förstås vara gällande i de fall där historisk empati brukas och när 

eleverna ska ställa tolkningar mot varandra. En betoning på hur förståelse av olika kontext är något kan 

tolkas förekomma. 

Valet av analysverktyg har gjorts med beaktande av vad som ligger närmast de explicit uttalade 

tillvägagångssätt i de intervjuades utsagor. Det kan förstås mot bakgrund av det R.W. Evans visade kring 

problematiken av analysval där normativitet kan inverka.
222

 Det är svårt att helt och hållet komma bort 

från normativitet i fråga om vad man anser vara ett gångbart analysverktyg. De val som gjorts har skett 

utifrån min egen bakgrund och utbildningsståndpunkt. Andra typer av strukturer, alternativt andra teorier 

skulle kunna utgör en grund för andra analysverktyg, vilket då skulle ge ett annat resultat.  
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Vidare kan studien resultat förstås utifrån det Rosenlund beskriver kring måluppfyllelse för 

historiekurser.
223

 Till skillnad mot det han beskriver kring att behandla dåtiden som något isolerat blir 

det här tydligt att undervisningen har utgångspunkt i, och genomförs genom, att utgå och återvända till 

nutidsperspektivet. Samband mellan tidsperspektiven sker på olika sätt i alla de undervisningsmoment 

som presenteras. Även i de fall där sambandet mellan dåtid och nutid hanteras kan det motiveras ske en 

koppling mot framtid, eller åtminstone utvecklandet av ett tänkande framåt i tid. 

En intressant del kring ovanstående är det som Mikael Berg nämner i sitt resultat, det vill säga att 

begrepp som historiemedvetande har blivit mer framträdande.
224

 I likhet med det Rosenlund beskriver 

menar Berg att förfluten tid faktiskt motiveras genom frågeställningar från nuet.
225

 Resultatet för denna 

studie bekräftar att så är fallet, men även på ett annat intressant vis: I de fall där där historiemedvetande 

omnämns vara viktigt för undervisningen i stort, men att det inte är det primära eller explicit uttalat så 

hanteras det ändå i undervisningen på ett sådant sätt som kan motiveras utveckla samma delar som de 

mer explicita exemplen gör. Till exempel i intervjun med Charlie som tonar ned ett direkt syfte att 

utveckla historiemedvetande i ett visst moment. Charlie beskriver det mer en bisak, men ändå så 

tangeras det som sker i övrigt med den egna undervisningen, liksom hos de andra lärarna. Även när 

historiemedvetandebegreppet inte beaktas direkt så kan det motiveras utvecklas minst som en bieffekt. 

Utifrån det Kenneth Nordgren forskat kring ett mångkulturellt perspektiv berörs det som har att göra 

med hur historia bör utformas på ett sådant vis att det blir möjligt att utveckla elevers 

historiemedvetande.
226

 I denna studie handlar denna relevans och antagandet om olika perspektiv, inte 

explicit kring mångkulturalitet, men däremot om hur ämnet historia görs intressant och relevant för 

möjligheten att utveckla ett historiemedvetande. Resultatet visar på hur vikten av en 

undervisningsstrategi som utgår från det som beskrivits kring historisk signifikans, vilket är vad samtliga 

lärare utgår från i sin undervisning. Det vill säga. betonas vikten av att innehållet bör upplevas relevant 

utifrån elevgruppen, för att därigenom kunna skapa samband mellan tidsperspektiv och därigenom 

kunna utveckla deras historiemedvetande.  

6.2 Möjliggörandet av en multikronologi genom tankebegrepp  

Vad som möjliggör att tankebegreppen som ryms inom Tidsflöden och Empatisk-etisk dimension verkar 

kunna skapa en multikronologi handlar i grunden en inramning genom historisk signifikans.  
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Resultatet från studien kan jämföras med det Nanny Hartsmar pekade på i sin studie kring vikten av att 

ge historiemedvetande begreppet en bredare betydelse. Det vill säga att delar som individualitet och 

erfarenheter bör betonas delar som enbart anknyter till ett stoffinnehåll.
227

  

Återigen kan det som hamnar under historisk signifikans förstås utgå från sådant som existerar utanför 

de historiska stoffkunskaperna, alltså utgångspunkten i nutid utifrån individualitet och erfarenheter för 

att möjliggöra samband mellan tidsperspektiv. Här arbetar också lärarna med det som Hartsmar menar 

saknades i undervisningen; problemlösning och  kopplingar mellan dåtid, nutid, framtid.
228

 Det som 

nämns kring historisk signifikans kan också förstås handla om det Mikael Berg nämner kring en 

existentiell dimension, där förfluten tid motiveras utifrån frågeställningar från samtiden riktade mot 

dåtiden.
229

 

Lärarna kommer in på resonemang om vad ett utvecklande av historiemedvetande syftar till och kommer 

då in på demokratifostran. Det handlar då om att både förstå och kunna fatta beslut i nutid utifrån att 

blicka både bakåt och framåt. Detta kan förstås som en handlingsberedskap, vilket alltså binder samman 

tidsperspektiven. Mikael Berg nämner att det är demokratifostran och demokratiska färdigheter som 

uttalas vara historieämnets främsta syfte hos de intervjuade lärarna i respektive studie.
230

 Här 

framkommer dock ytterligare några delar: Historiemedvetande nämns vara det som motiverar och gör 

hela historieämnet meningsfullt, liksom att det skapar förståelse för tillvaron och kan inge hopp för 

framtiden. Det hela knyter an till den högre nivå av vikten av relevanta perspektiv. Det vill säga liket det 

bl.a Kenneth Nordgren menar med att skolundervisning måste intressera sig för olika perspektiv om det 

ska vara möjligt att utveckla elevers historiemedvetande.
231

 

Resonemang kring demokratifostran har omnämnts vara en del som både motiverar dåtiden med nutid 

och framtid, men även något som kan utgöra en del för utvecklande av ett historiemedvetande. Samtidigt 

kan demokratifostran betraktas som en effekt utifrån när historiemedvetande utvecklas. Ylva Wibaeus 

beskriver ger utifrån sin forskning förslag på hur demokratiska färdigheter kan utvecklas genom 

användandet av skönlitterära texter, historiska berättelser. Till exempel att utgå från ett mikroperspektiv 

kan röra sig mot ett makroperspektiv, det vill säga från individ till samhällsnivå.
232

 Samt för att kunna 

uppnå en demokratisk utveckling så bör det ske utifrån elevernas egna perspektiv.
233

 De 

tillvägagångssätt och strukturer som lärarna använder sig av både uttalat och outtalat gör just detta. Det 

vill säga. är utgångspunkten det kring historisk signifikans för att komma åt relevans och kopplingen till 

nutiden. Även hanteringen av historiska aktörer genom historisk empati når ett mikroperspektiv, vilket 
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kopplas till ett makroperspektiv i nutid. I förlängningen riktar det sig mot demokratifostran och 

färdigheter knutna till detta som förståelse av andra människor etc utifrån det som de menar att 

historiemedvetande kan syfta till. Detta kan även förstås likt det Maria Johansson nämner kring 

historiemedvetande som en praktiskt förmåga att ta ställning och agera i nuet.
234

 Även delen med att 

eleverna bidrar till undervisningen med nutida relevansen kan bekräftas med det sätt som lärarna 

beskriver tillvägagångssättet kring undervisningen. 

Likheter och skillnader finns även med resultatet som Hans Olofsson presenterade i sin studie. Olofsson 

pekade på hur strukturer och ett gemensamt språk genom klargörandet av tankebegrepp och termer 

underlättade för undervisning kring historiemedvetande och historiebruk.
235

 Kim använder i högre grad 

begrepp som historiemedvetande, historisk empati mer uttalat i sin undervisning medan övriga arbetar 

snarlikt, men talar mer om det som ryms inom begreppen än att nämna dem explicit. 

Alex och Kim nämner explicit hur historia inte är statiskt och är mer än kronologi och epoker (bör) 

handla mer om förmågor. Utvecklingar som kan gå åt olika håll och att historien inte är deterministisk 

vilket Robin nämner. På ett liknande sätt nämner Charlie hur historiska utvecklingar inklusive mot 

framtiden kan utvecklas olika, att det inte är självklart utan består antaganden. Det intressanta är att 

psamtliga lärare inte lärare inte beskriver historia som något isolerat, monolitiskt utan något som är 

mångsidigt och öppet för tolkning. Detta är en skillnad mot det Hartsmar fann i sitt resultat kring att att 

lärare gärna vill isolera historiskt stoff på en tidslinje.
236

 När lärarna definierar historiemedvetande så är 

vidare samtliga eniga om att det är nutiden som är utgångspunkten och det är dit undervisningen ska 

syfta, förståelse och användbarhet i sin egen samtid. Alex och Kim lägger mer betoning på 

framtidsperspektivet i samband med föregående nämnda ambition. Det vill säga. de hanterar  ej enbart 

samband fram och tillbaka mellan nutid och dåtid, utan även mot framtid.  

6.3 Kunskapsbidraget 

Den här studien har visat hur det är möjligt att arbeta för att skapa förutsättningar för att kunna utveckla 

elevers historiemedvetande utifrån olika undervisningsstrategier. Några exempel på hur dessa kan 

struktureras och fungera har presenterats, vilket visar på konkreta exempel kring förståelsen av hur 

begreppet historiemedvetande förhoppningsvis kan utvecklas genom undervisning. Med detta kommer 

förslag på hur historiskt tänkande hänger samman med de samband mellan olika tidsperspektiv som 

delar i ett historiemedvetande. Undervisningssekvenserna kan på olika sätt kan möjliggöra en kontakt 

med olika tidsperspektiv. Komplexiteten av historiemedvetande både på en teoretisk liksom på en 

praktisk nivå ligger till grunden för studien öppna och explorativa karaktär. Studien säger enbart något 
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om de lärare som ställt upp för att intervjuas, vilka undervisningssekvenser de valt att presentera och hur 

jag sedan tolkat det hela. Självklart undervisar inte alla historielärare på samma sätt, utifrån samma 

principer. Det är ändå intressant att se hur i grunden lika de intervjuades utgångspunkter och 

tillvägagångssätt är. Resultatet skulle givetvis också kunna visa på något annat utifrån andra 

analysverktyg, därav har en såpass stor del av det ursprungliga materialet presenterats på det sätt som det 

har med en stor mängd citeringar. 

Studiens explorativa syfte handlar i det här fallet om att ytterligare fylla kunskapsluckan om hur lärare 

går tillväga när de hanterar kopplingarna mellan tidsperspektiven då, nu och sedan. Vilka verktyg de 

använder och hur kan detta tänkas förstås kunna utveckla ett historiemedvetande utifrån olika 

definitioner. Resultatet kan främst vara givande för blivande lärare då det ger uppslag på hur 

historiemedvetande kan tänkas utvecklas genom olika undervisning, men även ge uppslag på hur 

undervisningen i sig kan utvecklas och struktureras mer i detalj. Studien kan även betraktas visa på hur 

historieämnet görs relevant och kommer till nytta genom att betrakta nutiden och framtiden i ljuset av 

dåtiden. En fortsatt studie som skulle vara intressant kan tänkas handlar om det ännu mer praxisnära, det 

vill säga observationsstudier i klassrumsmiljö när dylika undervisningssekvenser utförs. 

Elevperspektivet liksom lärarperspektivet kring undervisningen som rör utvecklande av 

historiemedvetande skulle vara intressant att studera vidare. Jämförelser mellan lärarnas intentioner och 

hur detta uttrycks i undervisningen, ssamt vilka implikationer det medför kan vara grund för en vidare 

studie. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Vad är din uppfattning kring begreppet historiemedvetande? 
-Är det viktigt, i så fall varför? 

-Vad har det för praktisk betydelse för undervisningen? 

-Har du exempel på vad det medför? 

-Vad är det viktigaste att få med i undervisning för att utveckla historiemedvetande detta? 

-Finns det något övergripande du tänker på, att göra i undervisning kring begreppets innebörd? 

-Vad skulle du ge för råd för att lyckas med att uppnå det du beskriver? Hur gör man? 

 -På vilket sätt kan elever gynnas av historieundervisning med en inriktning på temat 

historiemedvetande? 

-Vad är det eleverna ska få med sig från undervisningen som berör historiemedvetande? 

 

Vad är det för typ av uppgifter(er) du har med dig kring temat? (beskriv den) 
-Hur går undervisningen utifrån uppgiften/materialet till? 

-Vilka delar är lättare/svårare för elever att nå i uppgiften? 

-Finns det några perspektiv som är svårare/lättare att nå? 

-Brukar du använda dig av det här arbetssättet i övrigt? 

-Hur kan man göra det annorlunda, hur gör du annars? 

-Vad utgår du från när du utformar undervisning i syfte att utveckla historiemedvetande? 

-Finns det något specifikt du vill nå? 

-Vad når man med undervisningen är det något man når inte når?  

-Hamnar något i förgrunden/bakgrunden? 

-Är något mer/mindre framträdande? 

-Vad är det tänkt att elever ska utveckla genom undervisningen som beskrivits, vilket sätt utvecklar de 

detta? 

-Kan du ge exempel på vad elever har lätt/svårt för i uppgiften? 

-Hur gör du för att nå dem? 

 

Kan du beskriva någon undervisningssekvens som du har genomfört som du är särskilt nöjd med?  
-Hur ser en idealisk uppgift/undervisning ut för att nå det syfte du beskriver? (ditt bästa exempel) 

-Vilka möjligheter / problem ser du med att utveckla elevers historiemedvetande? 

 

(Tidsperspektiv, kopplingar i tid om/när de tas upp) 
-Hur ser kopplingarna ut? 

-Är det något/några perspektiv som är mer viktiga att nå?  

-Hur fungerar det konkret i undervisningen? 

-Vad tror du att det är som krävs för att elever ska lyckas göra tidskopplingar i uppgiften? 

 

Några avslutande funderingar, reflektioner, något du till tillägga eller ändra? 
 
 


