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Abstract 

 
 

The purpose of this study is to investigate how history teachers in middle and lower 

secondary schools interpret the concept of history consciousness as well as how teachers work 

with history awareness in their teaching. Based on this objective, these two issues have been 

developed;  

 

- How do the history teachers interpret history consciousness?  

 

- How do the history teachers gain history of consciousness in their teaching? 

 

The survey has been conducted through qualitative individual interviews with five history 

teachers. Three of them are active in the lower secondary school and two of them are active in 

the middle school. From an implementation theory perspective, I have interviewed the 

teachers about how they define the concept of history consciousness, whether they use the 

concept and how the term expresses their teaching. 

 

In the study it appears that four of the teachers have heard the term before, but one teacher is 

doubtful if this one even heard the term earlier. Nevertheless, all teachers have defined the 

term in a similar way. All teachers believe that they work with the term, but for most of them 

it is naturally occurring in the teaching trough questions and discussions with the students. It 

turns out that none of the teachers use the concept because they think it is a difficult concept 

for the students to understand. 

Two out of five teachers mention that they have specific occasions where they plan to work 

extra with the term, but often the time and textbooks become something that affects their 

teaching negatively. They want more teaching time and more modern textbooks that touch 

history awareness more and where there are clearer links between the time aspects of the past, 

present and future.  



 

Sammanfattning 
 

Denna studies syfte är att undersöka hur historielärare på låg- och mellanstadiet tolkar 

begreppet historiemedvetande samt hur lärarna arbetar med historiemedvetande i deras 

undervisning. Utifrån detta syfte har dessa två frågeställningar tagits fram; 

 

- Hur tolkar lärarna historiemedvetande? 

 

- Hur får lärarna in historiemedvetande i sin undervisning? 

 

Undersökningen har gjorts genom kvalitativa individuella intervjuer med fem lärare. Tre av 

dem är verksamma på lågstadiet och två av dem är verksamma på mellanstadiet. Utifrån ett 

implementeringsteoretiskt perspektiv har jag intervjuat lärarna kring hur de definierar 

begreppet historiemedvetande, om de använder sig av begreppet samt om hur begreppet sätter 

avtryck i deras undervisning.  

 

I studien framkommer det att fyra av lärarna har hört begreppet förut, men en lärare är 

tveksam om denne ens hört begreppet tidigare. Trots detta har ändå samtliga lärare definierat 

begreppet på ett liknande sätt. Samtliga lärare anser att de arbetar med begreppet, men för de 

flesta sker det på ett naturligt sätt i undervisningen genom frågor och diskussioner med 

eleverna. Det visar sig att ingen utav lärarna använder sig av begreppet, för att de tycker att 

det är ett för svårt begrepp för eleverna att förstå.  

Två av fem lärare nämner att de har specifika tillfällen där de planerat att jobba extra med 

begreppet, men ofta blir tiden och läroböcker något som påverkar deras undervisning negativt. 

De vill ha mer undervisningstid och modernare läroböcker som berör historiemedvetande mer 

och där det finns tydligare kopplingar mellan tidsaspekterna dåtid, nutid och framtid.  

 

  



 

Innehållsförteckning 

ABSTRACT ....................................................................................................................................................... 2 
SAMMANFATTNING ....................................................................................................................................... 3 
1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 3 

1.1 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................................. 4 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................ 4 
1.3 FORSKNINGSLÄGE ........................................................................................................................................ 5 

1.3.1 Definition av begreppet historiemedvetande ....................................................................................... 5 
1.3.2 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 7 
1.3.3 Vad styrdokumenten säger kring historiemedvetande ........................................................................ 9 

1.4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ..................................................................................................................... 10 
1.4.1 Implementeringsteorin ....................................................................................................................... 11 

1.5 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................................... 12 
1.6 METOD ....................................................................................................................................................... 13 

1.6.1 Design ................................................................................................................................................. 13 
1.6.2 Urval ................................................................................................................................................... 13 
1.6.3 Intervjuguide ...................................................................................................................................... 14 
1.6.4 Genomförande .................................................................................................................................... 14 
1.6.5 Databearbetning ................................................................................................................................. 15 
1.6.6 Validitet och reliabilitet ...................................................................................................................... 15 
1.6.7 Etiskt förhållningssätt ........................................................................................................................ 16 

2 UNDERSÖKNINGSDEL ......................................................................................................................... 18 
2.1 INTERVJUBESKRIVNING ............................................................................................................................. 18 

2.1.1 Marika ................................................................................................................................................ 18 
2.1.2 Evelina ................................................................................................................................................ 19 
2.1.3 Marianne ............................................................................................................................................ 20 
2.1.4 Anna ................................................................................................................................................... 22 
2.1.5 Mikaela ............................................................................................................................................... 23 

3 DISKUSSION ........................................................................................................................................... 25 
3.1 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................... 25 
3.2 METODDISKUSSION .................................................................................................................................... 28 
3.3 FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................................... 29 
3.4 SLUTSATS ................................................................................................................................................... 29 

REFERENSER ............................................................................................................................................ 30 
OTRYCKTA KÄLLOR ....................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
TRYCKTA KÄLLOR .......................................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

INTERVJUER ............................................................................................................................................ 33 
BILAGOR ................................................................................................................................................... 34 

INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................................... 34 
 

  



 3 

1 Inledning 
 

Under 1970-talet introducerade K-E Jeismann, en tysk historiedidaktiker, begreppet 

historiemedvetande och begreppet har fått allt mer fokus med åren i den svenska 

historiedidaktiken.  

Klas-Göran Karlsson anser att begreppet har sedan 1990-talet spelat en nyckelroll i 

målformuleringar i historieämnet, både i Sverige och stora delar av övriga Europa.1 Redan i 

den svenska skolans tidigare läroplan, Lpo94, nämndes begreppet historiemedvetande. 2 

Karlsson anser att begreppets etablering i Sverige och i Norden inte bara innefattat 

historieundervisningen, utan att det historiedidaktiska intresseområdet även utvidgats från 

skola till samhälle.3 Detta har troligen påverkat varför kursplanen i historia ser ut som den gör 

idag.  

Läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet nämner begreppet historiemedvetande. I 

den aktuella kursplanen för historia för gymnasiet står det att ämnet ska bland annat syfta till 

att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna och att de ska få en förståelse av hur historia används.4 När det gäller den aktuella 

kursplanen i historia för grundskolan ska undervisningen i ämnet även där syfta bland annat 

till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang såväl som sin historiska 

bildning och sitt historiemedvetande.5  

 

Historiemedvetande är med andra ord inget nytt begrepp i skolans styrdokument, men 

begreppet är svårdefinierat. Därmed är det svårt att veta som lärare hur man ska tolka 

begreppet. Ändå förväntas lärare känna till innebörden av begreppet och implementera det i 

sin undervisning. Hur gör de det?  

                                                
1 Karlsson, Klas-Göran, & Zander, Ulf. Historien är nu. Lund: Studentlitteratur AB 2:a upplagan. 2009. s. 47. 
2 Skolverket. Kursplan-historia. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-
amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje
ctCode%3DHIS%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 Hämtad 2018-05-27 
3 Karlsson, 2009. s. 47. 
4 Skolverket. Kursplan-historia. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-
amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubj
ectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 Hämtad: 2018-05-27 
5 Skolverket. Kursplan-historia. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-
for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%
26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1 Hämtad 2018-05-27 
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Denna studie behandlar hur historielärare på låg- och mellanstadiet i olika skolor i Sverige 

tolkar begreppet historiemedvetande samt hur de förhåller sig till begreppet. Förutom att det 

tycks finnas lite forskning kring hur lärare på lågstadiet, men också mellanstadiet, förhåller 

sig till begreppet, är det även ett begrepp som diskuterats mycket kring under min utbildning. 

Då jag upplevt att många lärare anser att det är ett svårdefinierat begrepp, har detta väckt mitt 

intresse och nyfikenhet kring hur man förhåller sig till begreppet historiemedvetande.  

Anledningen till varför jag valt att inrikta mig på hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar 

med detta är för att lärare i grundskolans senare år och/eller gymnasiet ska kunna få en 

uppfattning om hur mycket eleverna arbetat kring begreppet från deras tidigare skolgång på 

låg- och mellanstadiet.  

 

1.1 Problemformulering 

Det har gjorts forskning kring hur lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med 

historiemedvetande, men det finns lite forskning kring hur lärare på mellan- och lågstadiet 

tolkar och arbetar kring begreppet. Enligt styrdokumenten ska begreppet implementeras redan 

i grundskolans tidigare år och här kan det då bli ett problem om begreppet inte gör det i 

grundskolans tidigare åldrar, men sedan gör det för grundskolans senare åldrar och för 

gymnasiet. Som Hermansson Adler påpekar så är begreppet diffust och därmed kan flera olika 

tolkningar göras, vilket kan skapa en distinktion mellan olika skolor och stadier. 6 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur historielärare på låg- och mellanstadiet tolkar 

begreppet historiemedvetande samt hur lärarna arbetar med historiemedvetande i deras 

undervisning. Undersökningen problematiseras utifrån implementeringsteorin. Utifrån detta 

syfte har dessa två frågeställningar tagits fram; 

 

- Hur tolkar lärarna historiemedvetande? 

 

- Hur får lärarna in historiemedvetande i sin undervisning? 

                                                
6 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB. 2004. s. 78-80. 
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1.3 Forskningsläge 

 

I detta avsnitt redogörs begreppet historiemedvetande samt begreppets ursprung. Här 

redovisas även tidigare forskning och vad styrdokumenten antyder om begreppet. 

 

1.3.1 Definition av begreppet historiemedvetande  

 

Historiemedvetande som begrepp introducerades först 1979 av en tysk historiedidaktiker, 

Karl-Ernst Jeismann. Han beskrev begreppet för att illustrera den symbiotiska relation som är 

mellan tolkning av det som hände förr, förståelsen för hur det är nu och för ett perspektiv i 

framtiden.7 Sven SØdring Jensen, en dansk historiedidaktiker, beskrev historiemedvetande 

som att det ständigt är en närvarande visshet om att människan, samhällsinstitutioner och alla 

samlevnadsformer existerar i tid, att de alltid har ett ursprung och en framtid.8  

 

Klas-Göran Karlsson anser att gemensamt för båda dessa beskrivningar är att det inte bara är 

dåtid som är i fokus. Istället är det förbindelsen mellan dåtid, nutid och framtid.9 

Begreppets etablering i Sverige och övriga Norden har lett till att det gått från det 

historiskdidaktiska intresseområdet i skolans värld ut till samhället. I utbildningssystemen 

från 1990-talet har begreppet haft en nyckelroll i historieämnet i skolan- utom i kurser på 

universitetsnivå- i både Sverige och övriga Europa.10  

 

Ett historiemedvetande är något som varje människa har. Man reflekterar över och integrerar 

historien i det egna vetandet och de egna handlingar man gör, i den egna identitetsbildningen. 

Det är något som sällan sker strukturerat, utan per automatik, då vi som individer och 

samhällsvarelser inte hade kunnat existera utan ett historiemedvetande.11  

Historiemedvetande är den mentala process där den samtida människan orienterar sig i tid, där 

historiska kunskaper och erfarenheter bygger en viss förväntning om den framtida 

                                                
7 Jeismann, Karl- Ernst, ”Geschichtsbewusstsein” i Klaus Bergmann, Handbuch der Geschichtsdidaktik, Band 1, 
Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann 1979, s. 42. 
8 Jensen, Sven SØdring.  Historie og fiktion. Historiske bØrneromaner i undervisningen, Köpenhamn: Institut for 
Historie og samfundskundskab, Danmarks LærerhØjskole 1990. S.17-35. 

9 Karlsson, Klas-Göran. Historien är nu. 2009 s. 49. 

10 Ibid. s. 47. 
11 Ibid. s. 48. 
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utvecklingen.12 De tre tempusformerna dåtid, nutid och framtid påverkar varandra och 

samspelar med varandra för att skapa ett historiemedvetande.13  

 

Igor Potapenko anser att historiemedvetande är en ömsesidig relation mellan de olika 

tidsdimensionerna då, nu och sedan. Ett historiemedvetande kan vara en förmåga att man kan 

sätta sig in i ett historiskt perspektiv och att kunna hantera de historiska kunskaperna i sin 

tillvaro. Vidare fortsätter Potapenko förklara att historiemedvetande påverkas av den lilla och 

den stora historien. Den lilla historien är på individnivå och handlar om personliga historier 

medan den stora historien handlar om historien som alla samhällsmedborgare i ett visst land 

är en del av. Både den lilla och den stora historien och relationen mellan de båda är viktiga 

för individens historiemedvetande.14 

 

Nanny Hartsmar väljer att se historiemedvetande som en del av ett tidsmedvetande. Hon anser 

att ett tidsmedvetande är något som alla människor här. En tolkning av dåtid och nutid samt 

förväntningar på framtiden blir en del av identiteten hos människan. Med andra ord ser hon 

tolkningar mellan de olika tempusformerna dåtid, nutid och framtid som ett 

historiemedvetande.15  

 

Men inte alla historiedidaktiker är positiva till att begreppet nämns i styrdokumenten. 

Hermansson Adler, universitetslektor i ämnesdidaktik på Göteborgs universitet, har en mer 

negativ bild av att begreppet implementerats i skolans styrdokument. Inte för att begreppet 

inte är bra i sig, utan för att begreppet i den tidigare läroplanen Lpo 94, som jag nämnde i 

inledningen, framstod mycket diffust. Detta gör att lärare har större utrymme för att tolka 

begreppet.16 Han ifrågasätter även om begreppet överhuvudtaget har någon praktisk och 

medveten betydelse för undervisningen. Han menar på att ingen forskning hittills då (2004) 

kunde bevisa det. Vidare trycker han på att de flesta är medvetna om att undervisningen i 

historia omedvetet skapar tankesätt där historiemedvetande förekommer, men kanske på olika 

                                                
12 Karlsson, Klas-Göran. Historien är nu. 2009. s. 49. 
13 Karlsson, Klas-Göran. Historien är nu. s. 50. 
14 Potapenko, Igor. Historiemedvetande och identitet-Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv. 
Stockholm: US AB. 2010 s. 61. 
15 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande, Elevens tidsförståelse i skolkontext. Malmö: Institutionen för 
pedagogik Högskolan 2001. S. 78-79. 
16 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm: Liber AB. 2004. s. 78-80. 
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sätt och vid olika tillfällen. Grunden för ämnet är ändå orsak-verkan vilket skapar ett 

historiemedvetande hos eleverna.17  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att historiemedvetande handlar om att kunna koppla 

samman dåtid, nutid och framtid, att det är en relation mellan de olika tidsaspekterna. För att 

förstå nutiden krävs en kunskapsbas om dåtiden, utifrån den kunskapen kan vi sedan skapa 

oss en uppfattning om hur framtiden förväntas bli.  

 

1.3.2 Tidigare forskning  

 

Här kommer flera studier att presenteras, men endast den sista relaterar till grundskolan. De 

övriga har jag med för att få en överblick på hur forskningen kring historiemedvetande ser ut.  

 

David Rosenlund har i sin avhandling Att hantera historia med ett öga stängt, undersökt om 

lärare på gymnasiet uppfyller läroplanens krav i sin bedömning och undervisning. Genom att 

ha undersökt prov och uppgifter från 23 historielärare och jämfört dem med läroplanens 

direktiv, kom han fram till att lärarna i mycket liten grad lever upp till dessa direktiv som 

läroplanen har.18 Rosenlunds studie i relation till den teori som denna studie riktar sig emot, 

implementeringsteorin, bekräftar att lärarna inte alltid gör som styrdokumenten säger. 

 

Anna-Lena Lilliestam, historiedidaktiker på Göteborgs universitet, har i sin avhandling Aktör 

och struktur i historieundervisningen undersökt elevers förmåga att resonera historiskt kring 

aktör och struktur, där Lilliestam har följt historieundervisningen i tre gymnasieklasser i 

Historia A.19 Resultatet av denna studie visar dock att trots att lärarna valde själva vad fokus i 

deras undervisning skulle vara, i detta fall aktör-struktur, så handlade ändå undervisningen om 

dåtidsfokusering. Hennes hypotes är att den berättandetraditionen som finns inom ämnet är så 

                                                
17 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar. 2004 s. 79. 
18 Rosenlund, David. Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan Historia A och lärares prov 
och uppgifter. Lund: Forskarskolan i historia och historiedidaktik. Lunds universitet, Malmö högskola, 2011s. 
62, 168-169. 

19 Lilliestam, Anna-Lena. Aktör och struktur i historieundervisningen. Om utveckling av elevers historiska 
resonerande. Göteborg: Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärarforskning, Göteborgs universitet. 2013 s. 19. 
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pass stark att det är svårt att ha andra infallsvinklar på arbetssättet för eleverna, om inte 

läraren kan sin sak redan innan och att eleverna är inarbetade med det tillvägagångssättet.20  

 

Thomas Nygrens avhandling handlar om historielärares undervisningsstrategier. Studien visar 

att lärare intar olika didaktiska positioner i sin undervisning. Samtliga lärare anser att 

förhållandet till kursplaner, läroplaner och kollegor är fritt, men att vissa ramfaktorer känts 

begränsande, som till exempel undervisningstiden och att elever har sämre förkunskaper med 

sig från grundskolan, vilket försvårar undervisningen för gymnasiet.21  

Mikael Berg har i sin avhandling gjort en studie kring historielärares ämnesförståelse för de 

centrala begreppen. Lärarna upplever att Lgr11 har medfört ett friare historiskt stoff än 

tidigare läroplaner, men att ämnet blivit en mer individanpassad nivå där identitetsskapandet 

har fått en större del än tidigare.22 Samtidigt som gymnasielärarna i Nygrens studie upplever 

att eleverna har en sämre förkunskap för ämnet från grundskolan så upplever gymnasielärarna 

i Bergs studie att det historiska stoffet är friare, men att ämnet blivit mer individanpassat. 

 

Nanny Hartsmar har i sin forskning haft en utgångspunkt i undervisning och försöker därmed 

kunna förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Hon anser att grunden till 

historiemedvetande är tidsperspektivet. Hon vill även koppla samman ”den lilla historien”, 

som kan förklaras med människans egen historia, med ”den stora historien”, som är den 

historia som vi alla är en del av.23 Hon såg i sin studie att måldokumenten var motsägelsefulla 

för vad som sker i undervisningen. Rekommendationer kring att arbeta med 

tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid följs inte upp utan istället arbetar man med 

tidslinjer och har en kronologisk upplagd undervisning.24 Hartsmar anser även att 

historiemedvetandet inte utvecklas hos eleverna automatiskt med åldern om man inte utmanar 

eleverna och tränar dem i att tänka i de olika tidsdimensionerna.25  

 

                                                
20 Lilliestam, Anna-Lena. Aktör och struktur i historieundervisningen. 2013 s. 212-213. 
21 Nygren, Thomas. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och strategier, Umeå: Print och media, Umeå 
universitet. 2009. s. 85-93. 
22 Berg, Mikael. Historielärares ämnesförståelse-Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet 
historia. Karlstad. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Centrum för de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik. Karlstads universitet. 2014. s. 209. 

23 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande, Elevens tidsförståelse i skolkontext. Malmö: Institutionen för 
pedagogik Högskolan 2001. s. 237. 

24 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande. 2001 s. 238. 
25 Ibid. 2001 s. 239. 
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1.3.3 Vad styrdokumenten säger kring historiemedvetande 

 

I kursplanen för grundskolan framgår det tydligt redan i första meningen att syftet med ämnet 

historia är att undervisningen ska utveckla elevernas kunskap om historiska sammanhang, sin 

historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär att de ska få en insikt om att det 

förflutna påverkar vår syn på nutiden och därmed vår uppfattning om framtiden. 

Undervisningen ska dessutom ge eleverna förutsättningar för att utveckla kunskaper om 

historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder samt hur historia kan användas för 

olika syften.26 

 

Kunskapskraven för årskurs 3 är bland annat att eleven ska kunna undersöka hemortens 

historia och ge exempel på levnadsvillkor under olika perioder. Eleven ska även göra enkla 

jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.  

Detta byggs sedan på mer i årskurs 6 och 9. I årskurs 6 är kunskapskravet för att få E bland 

annat att eleven ska föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av 

samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven ska också visa 

hur en utvecklingslinje har påverkat vår samtid och motivera resonemanget med hänvisningar 

till det förflutna.27 

 

I kommentarmaterialet för historia i grundskolan står det tydligt att utgångspunkten för 

kursplanen i historia är att alla människor har ett historiemedvetande, då alla har en förmåga 

att reflektera över vilka vi är, var vi kommer ifrån, vilka möjligheter vi har samt vart vi är på 

väg. Vi styrs och påverkas av vad som hänt i det förflutna, men vi har en förmåga att kunna 

förändra vår tillvaro. Att uppfatta historia som en pågående process som påverkar oss och 

som vi är en del av, då har man utvecklat ett historiemedvetande.28 

 

                                                
26 Skolverket. Kursplan-historia. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-
for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%
26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f s. 5. Hämtad: 2018-08-29 
27 Skolverket https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-
grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%
26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor1 s. 5. Hämtad: 2018-08-29 
28 Skolverket-kommentarmaterial till kursplanen i historia 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3826.pdf?k=3826 s. 5. Hämtad: 2018-08-29 
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Ett centralt syfte med historieundervisningen ska vara att eleverna ska tillägna sig en historisk 

referensram, vilket innebär att de ska få kunskaper om olika tidsperioder, viktiga händelser 

och personer i det förflutna. Även olika processer bakom samhällsförändringar hör hit. För att 

man ska förstå sin egen tid och förhålla sig till den tid som komma skall är en referensram 

grundläggande för denna förståelse. Man ska fundera kring varför samtiden ser ut som den 

gör och hur det kan tänkas se uti framtiden. Den historiska referensramen innefattar 

kunskaper som uppfattningar om dåtiden. Dessa uppfattningar delas av många och som 

individ kan man ställas i olika sammanhang där man förväntas känna till dessa 

uppfattningar.29 

 

När eleverna sedan har dessa kunskaper och uppfattningar blir det möjligt för dem att förstå, 

tolka och ta del av samhällsdebatten, men även litteratur, film och konst som kulturella 

uttrycksformer. Även andra ämnen kan få nya perspektiv med hjälp av den historiska 

referensramen. Genom att elever ska utveckla kunskaper om historiska sammanhang som har 

lett fram till samtiden, vidgas den historiska referensramen. Eleverna ökar sin förståelse för 

att samhället förändras av olika orsaker och att det påverkar dem själva och deras omgivning. 

Då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle är det ett måste att erfarenheter från hela 

världen ingår i den historiska referensramen.30  

 

I den historiska referensramen ingår även att eleverna ska ges möjligheter till att utveckla en 

kronologisk överblick. Att kunna årtal när vissa historiska händelser skedde är inte ett måste, 

men att ha en förståelse för kronologin vid olika händelser gör att man kan resonera kring 

orsaker och konsekvenser för förändringar i samhället. Kursplanen anger några 

utvecklingslinjer som löper genom alla tidsperioder för att ge eleverna en kronologisk 

överblick.31  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkten för studien.  

 

                                                
29 Skolverket 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w
s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3826.pdf?k=3826 s. 5 Hämtad: 2018-08-30 
30 Ibid s. 5 
31 Ibid. s. 5 
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1.4.1 Implementeringsteorin  

 

Implementeringsteorin handlar om att centralt tagna beslut ska lyckas implementeras på en 

lokal nivå.32 Inom skolans värld är det inte alltid så självklart att besluten realiseras, då det 

kan vara mycket som kommer emellan. Tidsaspekten är ett exempel på ett sådant problem.   

 

Under 1900-talet har teorier om hur styrning av barn bör gå till ökat markant. Precis som 

inom politiken och organisationer används vissa medel som t ex regler, pengar, information, 

dialog och omorganisation som en rutin från den centrala styrningen.33 Politisk styrning är ett 

begrepp som är väldigt brett och i stort sett all politik innehåller någon typ av styrande 

element och ambitioner. Politisk styrning är något som alltid är relevant, framförallt i skolans 

värld, då det är den politiska styrningen som står över allt annat. Däremot kan beslut tas på 

flera olika nivåer vilket kan påverka genomförandet.34 Då den politiska styrningen ständigt är 

relevant i skolans värld gör att denna studie också blir relevant.  

 

Från att skolan har varit ett statligt system styrt efter centrala och enhetliga principer till en 

decentraliserad verksamhet har skolan förvandlats på relativt kort tid. De viktigaste 

förändringarna under 1980-talets slut och 1990-talets början var kommunaliseringen, den tid 

då skolans styrning gick ifrån central styrning till kommunal styrning, då man fick en alltmer 

positiv syn på friskolornas roll och då skolpengssystemet trädde i kraft 1992.35  

 

Mellan efterkrigstiden fram till slutet av 1980-talet har den svenska skolan präglats av försök 

att skapa ett skolväsende där barn, oavsett social bakgrund, skulle ges utbildning på lika 

villkor. Resultaten visade en skola där enhetlighet och likriktning utmärktes av hög grad. 

Visionen att en integrering av elever från alla samhällsklasser var det bästa för att uppnå 

jämlikhet var stor. Samtidigt ökade resurserna för elever som var i behov av extra stöd. Målet 

var att varje elev skulle få stimulans för dennes individuella läggning krävde utan att skilja 

klasserna begåvningsmässigt. En central målsättning var att skapa en bred social 

sammansättning av varje skolklass. Men under 1980-talets slut reformerades skolan och den 

enhetsskolan som byggts uppkom till viss del att överges. Ett första steg i den processen var 

                                                
32 Hall, Patrik & Löfgren, Karl. Politisk styrning i praktiken. Malmö: Daleke Grafiska AB. 2006 s. 134 
33 Hall, P. Löfgren. K. Politisk styrning i praktiken. 2006. s. 12. 
34 Ibid. s. 13. 
35 Blomquist, Paula & Rothstein, Bo. Välfärdsstatens nya ansikte- Demokrati och marknadsreformer inom den 
offentliga sektorn. Stockholm: Atlas. 2008 s. 161. 
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när skolan sedan började decentraliseras till kommunal nivå 1988. Då gick skolväsendet från 

att vara detaljstyrt till att få en mål- och resultatinriktad styrning.36 Man ville sträva efter en 

kvalitetsmässig förnyelse och en bättre förankring av beslut i skolväsendet på en lokal nivå.37  

 

En pedagogisk modell om implementering, där tillämparen i denna studie är läraren, ser ut 

såhär: 

 

• Kan tillämparen genomföra beslutet?  

Har tillämparen resurser för diverse regler, pengar, utrustning, personal etc.  

 

• Förstår tillämparen vad som ska genomföras? 

Vet tillämparen vad man ska göra. Om ett beslut är diffust och komplext så kräver detta en 

egen tolkning av tillämparen. Detta är ett typexempel i skolans värld där styrdokumenten ofta 

är luddiga. Detta gör att pedagoger påverkas av de lokalt utvecklade rutinerna eller 

professionella ideal.  

 

• Vill tillämparen genomföra beslutet? 

Ordet ”vill” behöver inte betyda att tillämparen medvetet väljer att inte göra som 

styrdokumenten säger. Om tillämparen anpassar sin undervisning till en viss nivå för att vissa 

inte ska påverkas negativt om man följer styrdokumenten till punkt och pricka, så kan detta 

snarare vara ett hänsynstagande och elevanpassad undervisning.38 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Denna studie undersöker enskilda lärares tolkningar av begreppet historiemedvetande. 

Studien genomförs under en bestämd tid, en kortare period på ca 8-9 veckor, med intervjuer 

av 5 lärare. Denna studie är med andra ord en för liten undersökning för att kunna förklara hur 

man ska tolka och arbeta kring begreppet. En sådan studie skulle kräva större ramar och 

insamling av data och pågå under en betydligt längre period.  

 

                                                
36 Blomquist, Paula. Välfärdsstatens nya ansikte. 2008 s. 162. 
37 Ibid. s.163. 
38 Hall, Patrik & Löfgren, Karl. Politisk styrning i praktiken. Malmö: Daleke Grafiska AB. 2006 s. 137-138 
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1.6 Metod 

 

I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet som använts vid undersökningen för att besvara 

frågeställningarna i studien. Här nedan beskrivs design, urval, intervjuguide, genomförande, 

databearbetning, reliabilitet och validitet samt etiskt förhållningssätt.  

 

1.6.1 Design 

 

För en sådan småskalig forskning som denna studie är så har jag valt en kvalitativ metod i 

form av samtalsintervjuer för att anpassa studien till mina frågeställningar. Då jag önskar att 

få ta del av lärarnas uppfattning av deras arbete kring historiemedvetande, passar denna metod 

bättre, då jag som frågeställare kan ge följdfrågor. Jag kommer att använda mig av både 

informationsundersökning och respondentundersökning då vissa intervjufrågor berör 

information kring hur lärarna arbetar, medan vissa intervjufrågor berör hur lärarna tycker och 

tänker. Det finns sedan två huvudtyper av respondentundersökningar; 

samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar.39 I en frågeundersökning arbetar 

man mer med problemformuleringar som handlar om frekvens, alltså hur ofta ett fenomen 

utformar sig, medan i en samtalsintervjuundersökning arbetar man med synliggörande, hur ett 

fenomen utformar sig.40 Jag har valt att rikta in mig på samtalsintervjuundersökning då jag 

ställer i princip samma frågor till respektive respondent men till skillnad på 

frågeundersökning, där man ställer samma typ av frågor till samtliga men också ger dem olika 

svarsalternativ, så har jag fört ett samtal med respondenterna kring deras svar.41 I det fallet 

kallas det för semistrukturerade intervjuer, där det finns grundfrågor men beroende på svar så 

kan det komma följdfrågor.42 

 

1.6.2 Urval 

 

                                                
39 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB 3:e upplagan. 2007 s. 258. 
40 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan. 2007 s. 284. 
41 Ibid. s. 259. 
42 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaparna. 

Lund: Studentlitteratur AB 3:e upplagan. 2016 s. 265 
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Enligt Denscombe finns det flera olika urvalsmetoder och jag har valt att använda mig av ett 

subjektivt urval, vilket betyder att jag handplockar deltagare som jag har en viss kännedom av 

och tror att de kan ge den mest värdefulla informationen för min studie.43 I denna studie var 

kriterierna att deltagarna skulle vara lärare i ämnet historia på låg- och/eller mellanstadiet. 

Urvalet begränsades till fem lärare, där tre är verksamma på lågstadiet och två är verksamma 

på mellanstadiet. 

 

 

1.6.3 Intervjuguide 

 

För att kunna ställa i princip samma frågor till respektive intervjuperson har jag skapat en 

intervjuguide, som finns med som bilaga i denna studie. Grunden i intervjuguiden består av 

fyra frågor som berör begreppet historiemedvetande och mina frågeställningar för studien. Jag 

har försökt att formulera frågorna så kort och lättförståeliga som möjligt, då detta brukar vara 

en grundregel.44  

Fråga ett syftar till att ta reda på hur lärarna tolkar begreppet historiemedvetande.  

Fråga två syftar till att ta reda på hur lärarna förhåller sig till begreppet i sin undervisning. 

Fråga tre syftar till att ta reda på om lärarna använder sig av begreppet i sin undervisning, 

Fråga fyra syftar till att ta reda på om lärarna avsätter en specifik lektion där eleverna ska 

arbeta med begreppet och/eller om det sker naturligt i undervisningen. 

 

1.6.4 Genomförande 

 

Som jag nämnt tidigare så valde jag att intervjua lärare ur ett subjektivt urval, vilket innebär 

att jag strategiskt valde ut lärare som jag vet kan besvara studiens syfte.   

 

Den första kontakten ska helst ske via brev, därefter med samtal eller mejl.45 I detta fall har 

den första kontakten med lärarna skett via samtal med tre av respondenterna. Sedan skedde 

kontakten, via snöbollseffekten (vilket menas med att jag blev tipsad vidare) till de tre andra 

respondenterna, där skedde kontakten med de tre lärarna via mejl. så jag fick intervjua tre 

                                                
43 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2016. s. 74-75. 

 
44 Ibid. s. 298. 
45 Ibid. s. 301. 
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personer som jag känner, och två personer som jag inte känner. En fördel med att använda 

mig av respondenter som jag känner i urvalet är att jag som utför undersökningen kan känna 

mig tryggare, men samtidigt kan det vara en nackdel för både mig och respondenterna. Det 

kan vara svårt att upprätthålla en vetenskaplig distans till respondenterna, då man kan tycka 

det är svårt att gå för detaljerat. Sett från respondentens sida kan det kännas svårt att öppna sig 

för någon man känner än att göra det för någon okänd som man har en begränsad relation 

till.46 Det är därför jag har valt att både ha deltagare som jag känner och som jag inte känner. 

 

I samtliga tillfällen har intervjuerna inletts med en kort presentation av lärarna, därefter har de 

tematiska frågorna ställts. I vissa fall har det uppstått uppföljningsfrågor för att få fram ett mer 

innehållsrikt svar. Jag har tagit hjälp av mobiltelefon för att spela in intervjuerna, där varje 

intervju pågått mellan cirka 15-20 minuter. 

 

1.6.5 Databearbetning 

 

Efter att alla intervjuerna var klara har jag sedan lyssnat på materialet och transkriberat 

intervjuerna, vilket menas med att jag skrivit ner respondenternas svar och sedan gått igenom 

materialet flera gånger för att kontrollera om det finns ytterligare viktig information.47 För att 

få en tydligare överblick på svaret hos respondenterna valde jag att skriva ut de transkriberade 

intervjuerna, detta för att lättare se liknelser och skillnader mellan respondenterna. I 

undersökningskapitlet i denna studie finner man en sammanfattande text av materialet.  

 

1.6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som man brukar använda sig av i en undersökning. 

Begreppet validitet kan definieras på tre sätt 1) överrensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; samt 3) att man mäter det man 

påstår ska mäta. Vidare kan man skilja mellan de tre definitionerna.  Definition 1 och 2 kallas 

för begreppsvaliditet medan definition 3 kallas för resultatvaliditet. Om man har en god 

begreppsvaliditet och en hög reliabilitet ger det god resultatvaliditet, med andra ord att man 

mäter det man påstår ska mätas.  

                                                
46 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan. 2007 s. 292. 
47 Ibid. s. 303. 
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De två validitetsbegreppen kan föras in i olika delar av en forskningsprocess. 

Begreppsvaliditet kan diskuterats redan när man bestämt teoretiska begrepp och när man vet 

vilka operationella mätverktyg man ska använda sig av medan resultatvaliditet kan först 

utvärderas när undersökningen är genomförd.48  

Om en studie ska ha god resultatvaliditet kräver detta att dels begreppsvaliditeten är hög, 

vilket menas med att det saknar systematiska fel, samt måste reliabiliteten vara hög.  

 

Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Om reliabiliteten är låg 

orsakas det ofta i första hand genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och den 

efterföljande bearbetningen av insamlade data. Oavsett om man vet vilket mätinstrument som 

kan användas (god begreppsvaliditet) så hjälper inte det om man sedan inte är noggrann när 

man använder sig av mätinstrumentet (hög reliabilitet) för att få en så god resultatvaliditet 

som möjligt.49  

Denna studie håller en relativt hög resultatvaliditet då denna studie undersöker det som ska 

undersökas samt att jag varit noggrann när jag gått igenom materialet. Däremot kan jag 

utifrån min analys av materialet tolka svaren annorlunda än vad respondenterna menat, vilket 

i sin tur blir ett missförstånd.  

 

1.6.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Inom den humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra regler om hur man 

som forskare ska förhålla sig till sina deltagare i sin studie. Dessa regler har formulerats av 

vetenskapsrådet, den svenska myndigheten som har ett övergripande ansvar för frågor om 

etiska krav på forskning. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 50 

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. I 

mitt fall skedde den första kontakten med tre av lärarna via ett inbokat möte, och därefter 

skedde min första kontakt med de tre andra lärarna via mejl, där jag förklarade så noggrant 

som möjligt studiens syfte och tillvägagångssätt.51 

                                                
48 Ibid. s. 63. 
49 Ibid. s. 70. 
50 Patel, Runa, Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 4:e upplagan. 2011. s. 62-63. 
51 Patel, Runa. Forskningsmetodikens grunder. 2011. s. 63. 



 17 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har själva rätt till att bestämma över sitt deltagande i 

studien och kan när helst de vill avsäga sig från den. De har även rätt till att inte svara på 

frågorna eller avbryta intervjun. I denna studie valde samtliga lärare som jag fick kontakt med 

att delta i studien och fullfölja genom intervjuer.52  

 

Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare inte avslöjar på något sätt vilka 

deltagarna i studien är. Mina respondenter har i denna studie fått till viss del anonymitet. Hade 

de fått full anonymitet skulle inte jag som forskare vetat något om deltagarna. I detta fall vet 

jag vilka det är och vad de heter, då det är jag som valt ut dem, men i studien har de fått 

fiktiva namn och det avslöjas heller inte vilken skola de arbetar på. Då denna information inte 

framkommer i studien uppfyller studien detta krav.53 

 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data som används till studien får endast användas för 

forskningens syfte och inget annat. Detta klargjorde jag för deltagarna innan intervjuerna 

startade.54 

  

                                                
52 Ibid. s. 63. 
53 Ibid. s. 63. 
54 Ibid. s. 63. 
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2 Undersökningsdel 
 

I detta kapitel redogörs bakgrunden hos varje intervjuad person samt vad varje person svarat 

utifrån intervjuguiden och uppsatsens frågeställningar. 

 

2.1 Intervjubeskrivning 

 

Här nedan presenteras intervjuerna, var person för sig. Denna presentation delas in i olika 

stycken; kort presentation om läraren, lärarens tolkning kring begreppet historiemedvetande, 

hur läraren förhåller sig till begreppet, om denne använder sig av begreppet samt om det vävs 

in naturligt i undervisningen eller om det arbetas med begreppet vid specifika tillfällen.  

 

2.1.1 Marika 

 

Marika är 45 år och har varit verksam som lärare i 20 år. Hon är förstelärare i grundskolan på 

lågstadiet och har SO som huvudämne samt matematik och svenska.  

 

När Marika hör ordet historiemedvetande tänker hon på att eleverna ska bli medvetna om 

deras historia. Hon trycker på vikten att veta vad som har hänt tidigare och att sådant som har 

hänt påverkar vad som händer idag och vad som kanske sker i framtiden. Det är viktigt att 

eleverna kan se vad som påverkar dem i deras vardag och därmed kan sätta saker i ett 

sammanhang så man får som en tidslinje, anser hon.  

 

Marika anser att hon arbetar med historiemedvetande på ett brett sätt, genom alla SO-ämnen. 

All historia inom de olika ämnena påverkar hur det ser ut idag, och om man jobbar med till 

exempel geografi, då kan man vinkla ämnet ur ett historiskt synsätt så att eleverna tänker efter 

hur det var förr, hur det är nu och hur det kan se ut i framtiden med till exempel havsklippor. I 

just historia arbetar hon mycket med en tidslinje. Hon har märkt att eleverna greppar 

tidsomfånget lättare då och förstår hur lång tid det är mellan till exempel dinosauriernas 

storhetstid tog slut fram tills människan tog över.  

 

När hon kommer in på människans tidslinje så vävs samhällskunskapen och religionen in där. 

Till denna tidslinje brukar hon även ha hjälp av en stor världskarta där hon pratar om var, när 
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och varför det skedde saker där och då. Hon trycker på hur viktigt det är i framförallt 

samhällskunskapen att prata om världskrigen som varit och att det inte ska behöva bli ett nytt 

världskrig var 100:e år bara för att det är nya generationer som lever då.  

Hon anser att en SO-lärares viktigaste uppdrag är att förmedla historia och framförallt 

bakgrunden till varför det blivit krig till eleverna, så att detta inte händer igen. Marika trycker 

på vikten av att börja med historia redan i förskoleklass, för att sedan bygga vidare på 

historian med årskurserna. Av erfarenhet säger hon att det leder till att det blir mycket 

diskussioner sedan i årskurs 3, då eleverna själva kan dra slutsatser, då de har fått med sig en 

bas. Hon anser att man är mer kreativ med eleverna ju yngre de är, då det oftast är då teater 

till exempel är mer uppskattat. 

 

Marika använder sig inte av själva ordet historiemedvetande med hennes elever men hon 

försöker väva in det så mycket som möjligt i undervisningen på ett naturligt sätt. I årskurs 3, 

som hon haft i flera år, arbetar de med projekt som de kallar för ’Drömmen om en demokrati’. 

Där får eleverna själva föreställa sig om Sverige styrdes under en diktatur och folket inte får 

rösta, hur det är när Sverige styrs genom demokrati och vikten av att som medborgare gå och 

rösta. Genom det projektet planerar Marika in historiemedvetande in i undervisningen, men 

däremellan sker det naturligt genom frågor av elever etcetera. 

  

Marika tänker däremot historiemedvetande för sig själv när hon undervisar. Ett exempel hon 

ger är när hon undervisat kring Andra världskriget och vad som hände då och varför det 

kunde ske, där eleverna reflekterar själva över vad det är som händer idag i bland annat USA. 

Då har eleverna dragit den slutsatsen att de förstår innebörden med att gå och rösta. Marika 

känner då att hon har lyckats med sitt uppdrag och att eleverna har fått ett historiemedvetande.  

 

2.1.2 Evelina 

 

Evelina är 47 år och har varit verksam som lärare i 20 år. Hon har arbetat på både gymnasiet 

och grundskolan och är nu verksam i grundskolan på lågstadiet. Hennes huvudämnen är SO, 

svenska och matematik.  

 

När Evelina hör ordet historiemedvetande tänker hon på att man jämför hur det är nu, vad 

man själv har för erfarenheter och vad man vet i historien och kopplar ihop dem och gör 

jämförelser med vad vi kan och gör idag.  
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Evelina försöker få in ett historiemedvetande hos eleverna på olika sätt och med många olika 

ämnen, då hon anser att ämnet historia kommer in i väldigt många ämnen. Hon försöker knyta 

an elevers frågor och koppla dem till historian så mycket som möjligt. Genom att eleverna har 

med sig saker hemifrån så kan man skapa en diskussion och knyta an till mycket av historian 

och att man kan få med ett brett spann av historian, ända från forntiden fram tills förra 

veckan. Evelina berättar vidare kring sin uppfattning från historielektionerna och vad hon tror 

är viktigt att tänka på som lärare: 

 
Jag har jobbat med forntiden nu och det är ju nästan så långt i tiden som vi går, förutom Big Bang. Barnen har 

svårt att förstå hur långt bak i tiden det är, de är alltid så här och nu, men det kan ju ha med mognad att göra 

också. Men de blir alltid väldigt fascinerade när man berättar något om forntiden. Jag tror att berättandet är ju en 

stor, stort ansvar vi har, att kunna göra det spännande och visa det på ett inspirerande sätt liksom.55 

 

Hon använder sig inte av ordet historiemedvetande men trycker på vikten av att alltid ha med 

sig det i huvudet när man undervisar, att man knyter an och har ett sådant tänk kring historian. 

Historiemedvetande är något hon känner att hon får med i undervisningen, men det kan ske 

både automatiskt och att hon planerat för det. Hon ger ett exempel i en sak som hon kallar för 

’Grej of the Day’, där hon kommer in på historia vad än hon har för ämne att prata om. Där 

trycker hon extra mycket på vikten av att elevers frågor styr vad hon som lärare sedan pratar 

om och att det är då berättandet är extra viktigt, så eleverna kan få lära sig mer.  

 

Evelina tycker att historia är ett viktigt ämne. Framförallt trycker hon på vikten att arbeta med 

historiemedvetande, och att vi människor inte får glömma bort ämnet och att koppla det till 

dagens samhälle. Vidare diskuterar hon med mig kring historiska föremål och hennes 

erfarenhet kring det. Hon upplever att det är mer i de yngre åldrarna som man tar med sig 

historiska föremål just för att fånga barnens intresse, medan man inte använder sig av föremål 

på det sättet uppåt i åldrarna. Om vi lärare skulle ta hjälp av olika föremål, filmer, bilder etc. 

så tror hon att vi skulle locka ungdomars intresse mer. 

 

2.1.3 Marianne  

 

                                                
55 Intervju Evelina, 2017-06-12. 
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Marianne är 47 år, är verksam som lärare på lågstadiet och har erfarenhet både från låg- och 

mellanstadiet. Marianne har arbetat som lärare i 13 år och har NO, engelska och svenska som 

huvudämnen, men undervisar även i SO.  

 

När Marianne hör ordet historiemedvetande tittar hon frågande på mig. Hon förklarar att ordet 

är nytt för henne, men hon förklarar även att hon tänker på att man ska vara medveten om 

historien för att lära sig inför framtiden. Marianne anser att det är något som är väldigt viktigt 

för alla att kunna.  

 
Ja, jag tänker på att ordet är nytt för mig framförallt. Eh, men jag tänker såhär: historiemedvetande det är ju att 

känna till historien för att historien påverkar ju framtiden. Det sitter ju liksom ihop så sånt som har hänt förr, eh, 

är viktigt å veta å känna till. Det handlar om ehm, ja det handlar ju om sånt som krig å allt möjligt egentligen 

bakåt i tiden.56 

 

Marianne tycker att det viktigaste är att väcka elevernas intresse och få dem intresserade för 

historia. Det gör hon främst genom att anpassa historian till elevernas nivå, till exempel så tar 

hon upp hur det var att vara barn på forntiden, vad de gjorde, vad de åt, vad de lekte etcetera. 

Hon vill inte ha en ren faktalektion för eleverna, som hon själv hade som barn, där de bara 

fick lära sig när kungar föddes och dog, utan vill istället fokusera på hur historien har 

påverkat oss fram tills idag.  

 

Ordet historiemedvetande är, som jag nämnt tidigare, ett nytt ord för Marianne, men hon har 

hela tiden tänket med i sin undervisning. Hon kommer inte att använda sig av ordet framöver 

då hon tror att det blir ett begrepp som kan bli svårt för eleverna att förstå, men hon kommer 

att arbeta med begreppet hela tiden. 

 

I undervisningen sker det naturligt att hon pratar om historien och hur det har påverkat oss 

fram tills idag. Hon nämner även vikten av elevers spontana frågor som dyker upp titt som 

tätt, framförallt i samlingar med eleverna, där man allt som oftast kan knyta an till historia. 

Marianne anser att historia är ett väldigt tacksamt ämne där man kan jämföra nu och då och 

främst för elever på lågstadiet. Hon upplever, liksom Evelina, att man är mer kreativ och 

arbetar med lera, teater, testar olika kläder etcetera, något som Marianne tyvärr upplever att 

det blir mindre av ju högre upp i åldrarna man kommer.  

                                                
56 Intervju Marianne 2017-06-14. 
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2.1.4 Anna 

 

Anna är 53 år och arbetar som lärare på mellanstadiet. Hon har varit verksam i 27 år och har 

SO som huvudämne. 

 

Anna anser att historiemedvetande är ett begrepp som är svårt att undervisa i, eftersom det är 

många elever som inte har förståelsen för nu och då. Eleverna ser det som en berättelse och att 

de har svårt att landa i att detta faktiskt har hänt och att det påverkar oss idag. Det märker man 

som lärare när elever ställer frågor om t ex något tekniskt föremål fanns under den tiden etc. 

som man som lärare kan tycka att det är självklart att det inte fanns. Men som lärare tänker 

man att det är just det som är det viktiga, att eleverna får en förståelse för att historien 

påverkar oss idag.  

 

Anna använder sig inte av ordet historiemedvetande i sin undervisning, men menar på att det 

ingår och vävs in i undervisningen. Anledningen till att hon inte använder sig av det är för att 

hon anser att begreppet är för svårt för eleverna att greppa och förstå.   

 

Hon försöker att få med så mycket som möjligt kopplat till dagens samhälle, men hon har 

även specifika uppgifter där eleverna själva ska få fundera på hur historian kan kopplas till 

nutid, men framförallt vad de tror om framtiden. Med andra ord arbetar hon för det mesta med 

att eleverna ska få ett historiemedvetande. Hon upplever att eleverna har lättare att koppla 

historian till nutid när hon arbetar med forntiden, då det är många verktyg man kan jämföra 

med idag, men även industrialiseringen och olika revolutioner.  

 

”Det är både lätt och svårt att ge eleverna ett historiemedvetande. Det brukar vara relativt lätt att få 

med eleverna i en diskussion, men att det kan vara klurigt att hitta bra uppgifter och material att arbeta 

med. Det kräver sin tid och planering.”57 

 

Anna anser att det kräver även en viss träning, både som pedagog, men också som elev att ha 

ett historiemedvetande tänk. Hon menar på att man alltid kan bli bättre och föra mer 

diskussioner.  

                                                
57 Intervju Anna 2017-04-27. 
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Hon avslutar med att elever tycker allt som oftast att historielektionerna är roliga och 

spännande, men tyvärr finns inte utrymmet för det där lilla extra som att måla en vikingabåt, 

ett hus på järnåldern etc. Hon upplever ändå att det är ett tacksamt ämne att undervisa i.  

 

2.1.5 Mikaela 

 

Mikaela är 38 år och verksam på mellanstadiet som SO-lärare. Hon är förstelärare i ämnet och 

har arbetat som lärare i 10 år.  

 

Historiemedvetande för Mikaela är när man får förståelse för hur nu och då hänger ihop och 

att man kan ta lärdom av historien. Det handlar om att kunna förhålla sig till ett 

historiemedvetande, genom att ta upp stora händelser som sker idag och koppla samman det 

med historiska skeenden. Mikaela berättar hur man sedan kan tänkas använda historia för att 

se på framtiden. 

 
Händelser som sker nu har hänt förut också och hur hänger det ihop? Och det gör ju också att man kan se på, 

framåt då, i framtiden. Eh, att kunna förhålla sig till det och jag tror också att det, att det inte är helt lätt att jobba 

med för att man har ju inte historian i ryggsäcken som elev…58 

 

Mikaela anser att historiemedvetande är ett begrepp som skulle vara svårt för eleverna att 

förstå, så hon använder sig inte av begreppet, men hon arbetar mycket för att eleverna ska få 

med sig ett historiemedvetande. Däremot använder hon sig av begreppet historiebruk 

emellanåt, t ex när hon förklarar hur olika kungar velat framställa sig själva i både text och 

bild för framtiden.  

 

När det kommer till att undervisa i historia och att eleverna ska arbeta med begreppet 

historiemedvetande sker det både naturligt i undervisningen men också på bestämda tillfällen. 

Mikaela beskriver det som att det naturliga arbetet kring historiemedvetande kan man ta upp 

kring t ex dagens nyheter etcetera, medan det bestämda har hon planerat in och tänkt ut vilken 

riktning hon vill att diskussioner och kopplingar ska dras. Hon kan med andra ord styra mer 

om hon planerat för att eleverna ska arbeta med begreppet. Genom att arbeta med exempelvis 

migration under flera olika skeenden i historien så kan man koppla det till dagens migration, 

                                                
58 Intervju Mikaela 2017-04-27. 
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eller om man jobbar med en tidslinje om levnadsvillkor, religion etc. Mikaela upplever själv 

att den där spontana reflektionen eleverna gör är främst när hon arbetat med forntiden. Då kan 

eleverna lättare knyta an till dagens samhälle när de exempelvis ser en yxa från forntiden och 

kollar på hur en yxa ser ut idag.  

 

Mikaela anser, liksom Anna, att det är inte är en helt självklar och lätt sak att ge eleverna ett 

historiemedvetande. Det är svårt både för pedagoger och elever att ta det som en vana. 

Mikaela tänker tillbaka på sin egen skolgång då historialektionerna var ren fakta om i stort 

sett Sveriges olika kungar, men idag är det så mycket mer. Hon tycker att det är lättare att få 

eleverna till en diskussion, men att det svåra ligger i att hitta bra uppgifter och material. Man 

blir lite låst i läromedel och vad läromedlen tar upp och vinklar historien. Läromedlen här har 

en västerländsk syn på historien medan den ser annorlunda ut i Asien etc. Ännu en svårighet 

är tiden. Det är svårt att veta vad man ska ta med i sin undervisning då tiden är för lite för att 

få med allt. 
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3 Diskussion 
 

Här nedan förs en diskussion kring studiens resultat och metod. 

 

3.1 Resultatdiskussion 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur historielärare på låg- och mellanstadiet tolkar 

begreppet historiemedvetande samt hur lärarna arbetar med historiemedvetande i deras 

undervisning. 

 

Man kan se att samtliga respondenter tolkar begreppet historiemedvetande på ett liknande sätt 

då de anser att det handlar om att eleverna kopplar dåtid, till nutid, till att de ska få en 

förförståelse för framtid. Men detta är ingen självklarhet direkt när en av lärarna hör 

begreppet. Hon blir tveksam om hon ens hört begreppet förut, vilket är anmärkningsvärt, men 

ändå tolkar hon och förstår begreppet som övriga respondenter. Enligt implementeringsteorin 

ska tillämparna (lärarna) förstå styrdokumenten och därmed veta vad som ska genomföras 

och här kan man tydligt se att trots att inte samtliga lärare har hört begreppet 

historiemedvetande förut, så förstår de ändå vad begreppet innebär och tolkar det på samma 

sätt.59 

 

Vad gäller hur lärarna arbetar med det i sin undervisning så visar det sig att två lärare anser att 

de jobbar brett med begreppet genom olika arbetssätt. Med hjälp av föremål som till exempel 

en yxa från forntiden, bilder, filmer och berättande försöker de väcka elevernas intresse och 

för sedan diskussioner med eleverna och fångar även upp deras tankar och funderingar. En 

lärare upplever att man som lärare blir låst till läromedlen där den västeuropeiska historian 

ligger i fokus, till skillnad på om man skulle använda läromedel från till exempel Asien. Två 

pedagoger anser att det är svårt att ha lektioner med specifika och bra uppgifter där eleverna 

ska arbeta med att utveckla ett historiemedvetande. Oftast sker en naturlig förmedling av 

historiemedvetande när kopplingar från elevers frågor kan dras till historian, hur det är idag 

och vad eleverna själva tänker om framtiden. Samtliga pedagoger anser att de främst arbetar 

med begreppet på just detta sätt. Pedagogerna använder sig även gärna av en tidslinje för att 

eleverna ska få en bättre uppfattning om när t ex forntiden var och när Andra världskriget var. 

                                                
59 Hall, P. Löfgren. K. Politisk styrning i praktiken. 2006. s.137. 
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Utifrån pedagogernas arbetssätt kan man koppla det till Nanny Hartsmars forskning där även 

hennes forskning visar att många pedagoger använder sig av tidslinjer, för att eleverna lättare 

ska få ett tidsperspektiv.60 

Två pedagoger går även in på att det krävs en viss kunskap och träning, både för lärare och 

elever, att arbeta aktivt med historiemedvetande. Där stärks Lilliestams studie kring att lärare 

har en viss berättandetradition och det kan vara svårt att bryta det mönstret med andra 

infallsvinklar, som i detta fall att arbeta med ett begrepp som kan vara svårt för både lärare 

och elever.61  

 

Ingen av lärarna använder sig av begreppet med eleverna. En del anser att det är ett för svårt 

begrepp för eleverna att förstå. Min fundering är hur då eleverna ska veta att de arbetar med 

att få ett historiemedvetande om de aldrig hör begreppet i något sammanhang. Risken är att 

när de kommer upp till grundskolans senare år och/eller gymnasiet så vet de inte vad 

begreppet innebär, fastän de kanske har med sig ett historiemedvetande sedan låg- och/eller 

mellanstadiet.  

Anmärkningsvärt är att de två lärare som anser att begreppet är för svårt för eleverna att 

begripa, är verksamma på mellanstadiet. De tre lärarna som är verksamma på lågstadiet 

nämnde inget om att begreppet skulle vara för svårt för eleverna, men å andra sidan så 

förklarade de lärarna heller inte varför de inte använder sig av begreppet. En tanke hos mig är 

att de antagligen inte använder begreppet för att det är svårdefinierat, framförallt för eleverna 

på lågstadiet. När eleverna sedan går i grundskolans senare år och/eller gymnasiet tror jag att 

de kommer att bli fundersamma över begreppet och anse att det är svårdefinierat då de aldrig 

hört begreppet förut. Nu är detta endast en egen spekulation och inga generella slutsatser kan 

dras om att elever inte kommer att stöta på begreppet tidigare, men ifall alla lärare på låg- och 

mellanstadiet i skolvärlden väljer att inte använda sig av begreppet skulle det antagligen leda 

till att frågetecken uppstår hos eleverna när de sedan skulle stöta på begreppet i deras framtida 

skolgång. De kanske ställer samma fråga som Marianne gjorde till mig; ’Historiemedvetande? 

Det ordet vet jag inte om jag hört.’62 Här kan man även väva in vad Nygrens studie visar på, 

att ett visst missnöje finns hos gymnasielärare för vilka förkunskaper eleverna har med sig 

från grundskolan.63 

                                                
60 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande. 2001. s. 228-230. 
61 Lilliestam, Anna-Lena. 2013 s. 212-213 
62 Intervju Marianne, 2017-06-14. 
63 Nygren, Thomas. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och strategier, Umeå: Print och media, Umeå 
universitet. 2009. s. 85-93. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att om man ser till den teorimodell som jag använt mig av, 

implementeringsteorin, där man har den pedagogiska modellen som berör aspekterna kan, 

förstår och vill, ser man följande i denna studie: 

 

-Förstår: Man kan utläsa av intervjuerna att lärarna tolkar begreppet historiemedvetande på 

ett liknande sätt trots att begreppet är svårdefinierat och diffust i styrdokumenten. Hall och 

Löfgren har en hypotes att det svenska politiska styrsystemet har en form av ”självstyrning”, 

där aktörer på olika nivåer verkar styra sig själva och sin egen verksamhet.64 Här kan det vara 

så att lärarna tolkar begreppet på ett liknande sätt för att de samarbetar med varandra i ämnet. 

Det kan även vara så att lärarna har pratat om att inte använda sig av begreppet i sin 

undervisning, men ändå arbeta med det på olika sätt. Där har eventuellt de lokala rutinerna 

spelat en stor roll för hur samtliga tolkar och arbetar med begreppet, men det är ingenting vi 

kan bevisa. 

 

-Vill: Vad gäller om tillämparna (lärarna) vill genomföra beslutet kring arbetet med begreppet 

är svårt att svara på. Ingen av lärarna använder sig av begreppet, men samtliga anser sig 

arbeta med det i sin undervisning. Om man ska se till implementeringsteorins aspekt kring om 

tillämparen vill genomföra beslutet så känns det i detta fall tveksamt, då samtliga lärare väljer 

att inte använda sig av begreppet.65 Men det kan även vara så att då flera lärare anser att det är 

ett för svårt begrepp för eleverna att använda, så har lärarna själva valt att inte använda sig av 

begreppet på sin undervisning kanske just för att lägga det på en elevanpassad nivå. Då 

handlar det mer om att anpassa verksamheten efter förutsättningarna som finns. Styrningen i 

skolan har en viktig roll, men den kanske inte alltid anpassas till sin lokala nivå, vilket i detta 

fall blir klassrummet.66 Här stärks även Rosenlunds studie till viss del, som visar på att lärarna 

inte helt håller sig till vad styrdokumenten säger.67 Det står inte skrivet i styrdokumenten att 

lärarna måste använda sig av begreppet historiemedvetande, men samtidigt så måste eleverna 

utveckla ett sådant.68  

                                                
64 Hall, P. Löfgren, K. Politisk styrning i praktiken. 2006. s. 208. 
65 Hall, P. Löfgren. K. Politisk styrning i praktiken. 2006. s. 137. 
66 Ibid. s.135. 
67 Rosenlund, David. Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan Historia A och lärares prov 
och uppgifter. Lund: Forskarskolan i historia och historiedidaktik. Lunds universitet, Malmö högskola, 2011. s. 
62, 168-169 
68 Skolverket-Kursplan historia. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-
for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRHIS01%
26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f Hämtad: 2018-08-29 
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-Kan: Två av lärarna anser att det är både ont om tid och väldigt svårt att undervisa i ämnet 

för att eleverna ska få med sig ett historiemedvetande. Då samtliga lärare anser sig arbeta med 

begreppet är min tolkning att lärarna kan arbeta med begreppet, men att tidsbristen spelar in i 

hur lärarna vill arbeta, då det är flera pedagoger som anser sig vilja hinna göra mer än vad de 

gör idag. 

 

3.2 Metoddiskussion 

 

Att denna studie har varit inriktad på kvalitativa intervjuer anser jag har varit bäst lämpat då 

jag velat undersöka hur lärarna har tolkat och arbetat med begreppet historiemedvetande.  

Syftet var att få djupare svar från varje deltagare än vad en kvantitativ enkätundersökning 

skulle ge. Nu i efterhand anser jag att jag kunde ha gått än djupare vid vissa svar från 

respondenterna. Intervjuguiden och frågorna kunde även bearbetats mer och haft en mer 

teoretisk bakgrund innan jag intervjuade lärarna. 

 

I denna studie var det lärare verksamma i skolor med liknande förutsättningar. Det framkom 

även efter intervjuerna att skolorna sinsemellan har samarbete kring alla SO -ämnen, något 

som jag inte visste om innan undersökningen. Det kan vara en förklaring till varför samtliga 

lärare tolkade begreppet och arbetar med begreppet på ett liknande sätt, men det behöver inte 

vara så. I efterhand hade jag gärna sett att det fanns med deltagare från både låg- och 

mellanstadiet från helt andra skolor i Sverige.   

 

Validiteten i denna studie anser jag är relativt hög då jag till stor del frågat lärarna det jag vill 

att min studie ska handla om, men om jag hade ställt mer specifika följdfrågor kring om de 

upplever sig ha tillräckligt mycket undervisningstid i ämnet och att de hinner det de har tänkt 

på lektionerna, hade resultatvaliditeten varit högre. Reliabiliteten har också varit relativt hög 

då samtliga deltagare fått samma frågor men de har fått svara som de själva tycker och tänker.  

 

Denna studie är en mycket liten kvalitativ undersökning och därför kan man inte dra några 

generella slutsatser om hur lärare tolkar och arbetar med begreppet historiemedvetande i 

Sverige. 
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3.3 Fortsatt forskning  

 

Att se hur lärare tolkar begreppet historiemedvetande på låg- och/eller mellanstadiet i ett 

skolområde, kommun, landskap eller i Sverige tycker jag skulle vara av stort intresse. Det 

skulle även vara intressant att få reda på hur lärare överlag arbetar med begreppet och om de 

använder sig av begreppet i sin undervisning. Skiljer det sig från hur man tolkar och arbetar 

med begreppet på högstadiet och/eller gymnasiet?  

Det vore intressant att få se likheter och skillnader även mellan kvinnliga och manliga lärare 

samt att se likheter och skillnader mellan lärare som är behöriga i historia och lärare som är 

obehöriga i ämnet, men ändå undervisar i det.  

 

3.4 Slutsats 
 

Denna studies syfte var att undersöka hur historielärare på låg- och mellanstadiet tolkar 

begreppet historiemedvetande samt hur lärarna arbetar med historiemedvetande i deras 

undervisning. I denna undersökning framkommer det att samtliga lärare tolkar begreppet på 

ett liknande sätt, där de anser att eleverna ska koppla sambanden mellan dåtid, nutid och 

framtid. Noterbart är dock att en lärare inte ens vet om denne hört begreppet tidigare. Flera 

lärare upplever att det är svårt att ge eleverna ett historiemedvetande och tycker att det finns 

dåligt med material och uppgifter där eleverna kan träna sig i detta. Två lärare upplever även 

att tiden är knapp för att kunna göra det där lilla extra på lektionerna, det som eleverna skulle 

tycka var roligast och antagligen lära sig mer om, som till exempel att rita en vikingabåt. 

Trots detta så upplever flera av lärarna att det är ett väldigt roligt ämne att undervisa i och att 

väldigt många elever tycker att det är intressant och spännande.  

 

Resultaten i denna studie kan inte visa några generella slutsatser om hur lärare tolkar 

begreppet historiemedvetande. Studien kan heller inte visa på hur lärare arbetar med 

begreppet, om de använder sig av begreppet i sin undervisning eller om det sker spontant 

och/eller vid specifika tillfällen.  Däremot visar denna studie att samtliga lärare tolkar 

begreppet på ett liknande sätt.  
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Intervjuer 

 
Intervju Anna, 2017-04-27 

 

Intervju Mikaela, 2017-04-27 

 

Intervju Evelina, 2017-06-12 

 

Intervju Marianne, 2017-06-14 

 

Intervju Marika, 2017-06-15  
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

 

Intro: Vad heter du, vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du arbetat som lärare? 

 

1. Hur tolkar du begreppet historiemedvetande och vad är historiemedvetande för dig? 

 

2. Hur förhåller du dig till läroplanens syftesformulering med kommentar kring 

historieämnet? (Visar det samtidigt) 

 

3. Använder du dig av begreppet historiemedvetande? Om inte, vad kallar du det? 

 

4. Sker det naturligt i undervisningen att arbeta med begreppet eller är det något du 

planerar in? 


