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This essay presents findings from an interview study with 27 pupils, 12 years old. The 
interview focused on students' historical consciousness and was done in November 2009. The 
purpose of this study is to see how historical consciousness is reflected by pupils of primary 
age when they talk about history. 
 
Historical consciousness is a concept that has long been central in the Nordic history didactic 
discourse.  The interview deals with how pupils think about time and the individual's role in 
history. The questions have also focused on historical culture and historical use. 
 
The interviewed pupils are from two classes in a primary school in a small town. Virtually all 
students in the two classes have been involved. Seven students are first or second generation 
immigrants and the sex ratio is 15 girls/12 boys. The form of the interview was semi 
structured and the questions were open. 
 
When the interviews concerned the future there was a great concern for the environment. This 
applies to both boys and girls. They describe the development as something that just happens. 
There are few suggestions about their own activity to change the evolution. Some of the boys 
brings out technical solutions. Electric car is one such example. 
 
On the issue of what to expect from the future many pupils wanted to be professional football 
players. Pupils with an immigrant background have more clear professional expectations than 
others. They want to become doctors and dentists. Those with a Swedish background were not 
thinking so much about their career choices. 
 
In these classes the teachers are interested in history and has read out loud historical children's 
books, such as of May Bylock. When pupils answer the question about how they learn best, 
they frequently mentioned teachers stories and reading aloud . There is no clear distinction 
between the sexes or between different groups of pupils. 
 
The pupils are interested in history and think that history is important to them. Reasons why 
they think history is important, however, varies a lot. The gender difference that emerges 
corresponds well with the previous research done on students' perception of history. The boys 
are more interested in adventure and war. They also raises the policy changes to a greater 
extent than girls. 
 
Regarding questions about the reliability of sources, links between different eras, and if we 
can know whether something is true, it is only a few who can keep an argument. There is a 
clear connection between a private interest in history and a thorough knowledge of history. 
 
When asked "How do you affect history?" I could see a difference between boys 'and girls' 
responses. The girls defines history as "what happens" and then all are in and make history. 
The boys however, believes that they must deliver something special for it to become history. 
Simon: "When I do something big and important, I come to the history." 
 
One of the aims of history teaching is to give a help to know how to live. All students except 
one said that history actually helped them with that. This, together with the fact that they were 
so interested in history, is perhaps the most important of the investigation.  
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Hur mår historieämnet i svensk skola idag? Hans Albin Larsson lyfter fram några faktorer 
som belyser de hot som historieämnet utsatts för. Kommunaliseringen av skolan är en sådan 
faktor. En annan är minskningen av ämnets timtilldelning.1991 års Läroplanskommittés skrev 
fram historia som ett viktigt ämne, men att tiden ändå i högre utsträckning skulle vikas åt 
matematik, svenska och främmande språk. En tredje faktor Larsson beskriver är 
fackpedagogernas, exempelvis Tomas Englund, rädsla för att demokratifostran skulle 
äventyras om man läste historia som ämne och inte som ett sammanhållet SO-block (Larsson, 
2004 s. 367 ff). 
 
Det jag sett när jag varit ute och besökt lärarstudenter i mellanstadieklasser är att tiden för 
historieämnet har minskat på ännu fler sätt i de lägre åldrarna. Idag tar fostran så mycket av 
lektionstiden! Dessutom betonas svenska, matematik och engelska så mycket att vi nästan har 
en treämnesskola. Många lärare har fullt upp med att skriva utvecklingsplaner och hålla 
kontakten med föräldrar. Finns inte ork och/eller kunskap, att ha en historieundervisning som 
utmanar eleverna? 
 
I samhället har intresset för historia ökat igen skriver Klas-Göran Karlsson. Orsaken till ett 
ökat intresse för historia i Sverige var de stora förändringarna; folkhemmets fall, ökad 
migration och medlemskap i EU. Vi behövde perspektiv på det som skedde och det 
perspektivet gav historien. Vi behöv!"#!"$%&%"'(#)*%)#+,-#)!"#(&!'()#(Karlsson, 2004 s. 30-
31). 
 
I gällande läroplan finner man begreppet historiemedvetande överst bland strävansmålen i 
historia. I skrivande stund (100527) finns ordet kvar i en tätposition även i de kursplaner som 
skall gälla från 2011. I Lpo 94 förklaras dock inte begreppet och David Ludvigsson anger att 
det kan vara en av orsakerna till att historiemedvetande inte kommit att slå igenom i skolans 
undervisning (Ludvigsson, 2009 s. 83). 
 
Allt sedan jag började läsa om historiedidaktik har begreppet historiemedvetande intresserat 
mig. Jag har sett så många elever framför mig och alla har haft sin egen historia, en historia 
som legat vid sidan av den historia de skulle lära sig i skolan. Eftersom jag numera arbetar 
som lärarutbildare för studenter som skall undervisa på mellanstadiet, är det barn i den 
åldersgruppen som det känns spännande att intervjua. De har många källor att ösa ur för att 
forma sin identitet och utveckla sitt historiemedvetande. 
 
Det finns flera definitioner av begreppet historiemedvetande, men de flesta handlar om att 
kunna se sig själv i relation till det som har hänt, det som händer och det som kommer att 
hända (Jensen, 1997). Historiemedvetandet bildas genom det historiska berättandet och utgör 
svar på frågor om varför vi lever som vi gör eller hur vi hamnat här. När identiteten utmanas 
uppstår nya frågor.  
 
Om man nu inser att elevens historiemedvetande i mångt och mycket bottnar i den privata 
historien så måste skolans undervisning gripa tag i den. Skolhistorien måste vara något som är 
till nytta för eleven (Jensen, 1997 s. 49). 
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I min undersökning vill jag också titta på om det är någon skillnad i flickors och pojkars sätt 
att se på historien. Lockas de av olika berättelser? Får berättelserna olika konsekvenser för 
pojkars och flickors sätt att tänka kring historia? Jag har inte hittat så mycket kring detta, men 
Nanny Hartsmar har intervjuat elever i grundskolan. Hon har inte sett några större skillnader, 
men det hon sett handlar om att pojkarna under associationer kring framtiden har lyft fram 
familjen som den var förr som ett ideal. Flickor, har nämnt kärlek, inte giftemål, barn och 
arbete (Hartsmar, 2001 s. 244). Sture Långström, som gjort en stor enkätundersökning kring 
elevers syn på historia (i grundskolans år nio och gymnasiets år tre) skriver att flickor 
intresserar sig för jämställdhet och ansvar, medan pojkarna är mer materiellt inriktade och kan 
tala för våld som ett medel att lösa konflikter (Långström, 2001 s. 182). 
 
Lars Berggren och Roger Johansson har i samband med NU03 också tittat på detta, och inte 
funnit särskilt stora skillnader mellan könen (Berggren & Johansson, 2006). 

!",#-.+.'%(/#01(2&*.*'#

Den forskning som jag presenterade ovan rör alla på något sätt historiemedvetande, men 
eftersom begreppet är så vitt, är det stor skillnad på vilka delar av begreppet som varit i fokus. 
Jag har rubricerat nedanstående under kategorierna tidsmedvetande, historieförståelse, 
historiemedvetande och skönlitteratur, historiemedvetande och läroböcker, historia i ett 
mångkulturellt samhälle och genus.  

45754(826#9+6:+$&*6+(

För Nanny Hartsmar är tidsbegreppet det centrala i avhandlingen Historiemedvetande; elevers 
tidsmedvetande i en skolkontext. I sin analys lyfter hon fram andra faktorer som rör 
historiemedvetande, men i intervjufrågorna är det tid som dominerar.  
 
Författaren har låtit elever associera kring tid och intervjuat elever och lärare. Som en del i 
undersökningen har Nanny Hartsmar läst och analyserat några niors nationella prov i svenska. 
(1995, då undersökningen gjordes, var temat för proven Tid.) Studiens frågeställningar 
handlar om hur elever uppfattar tid, hur utvecklat deras historiemedvetande är och hur de ser 
på sin undervisning i historia. (Hartsmar, 2001 s. 121) Genom att eleverna är olika gamla kan 
undersökningen visa om tidsuppfattning och historiemedvetande hänger ihop med ålder (a.a. 
s. 125). 
 
Slutsatserna i avhandlingen är att dåtid är den tidsform som tas upp i undervisningen och att 
historia läses i kronologisk ordning. Det förflutna är detsamma som enskilda händelser och 
personer. D"&#).%..(#-%/0+'%"&)#.1&2(/#/1..(&#0%..#)!"&#/0+'(#-%/0+'%"&)3#4eflektioner som tyder 
på ett utvecklat historiemedvetande framkommer inte. Både elev- och lärarintervjuerna tyder 
på att undervisningen går ut på att komma ihåg, inte på att förstå eller att utveckla ett 
historiemedvetande. Eleverna i Montessoriskolan har bättre kontroll på kronologin än övriga, 
men deras svar visar inte större förståelse. De använder tidslinjen, med sina olika färger, som 
ett stöd för minnet. Ingen av de intervjuade lärarna framhåller orsak och verkan som viktiga 
begrepp för att öka elevernas historiemedvetande. De som uttryckt tankar kring familj, kärlek 
och fysisk utveckling var pojkar, de som uttryckt tankar om jämställdhet och miljöfrågor var 
flickor. De intervjufrågor som handlar om tidslinjer och kronologi visar inte att eleverna i år 9 
har mognare svar än elever ur tidigare årskurser (Hartsmar, 2001 241 ff). 
 
Sture Långström genomförde år 2000 en enkätundersökning, Ungdomar tycker om historia 
och politik ! en studie i pedagogiskt arbete. 646 elever i årskurs 9 och 592 elever i gymnasiets 
årskurs 3 har besvarat frågorna. Eleverna på gymnasiet valdes från teoretiska linjer, eftersom 
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det bara är där man läser historia. Vissa av frågorna är likadana som de som ingick i Youth 
and History från 1995, detta för att kunna mäta om det skett någon förändring över tid 
(Långström, 2001 s. 19-20). 
 
Långström menar att elevernas svar rörande sambandet mellan då, nu och sedan visar att de är 
medvetna om att historien påverkas av människans handlande och det definierar han som 
historiemedvetande (2001 s. 94). När Långström jämför resultaten från 1995 med de från år 
2000 har antalet elever som anger att de är intresserade av politik sjunkit (a.a. s. 131). 
Intresset från gymnasieungdomarna är något större och Långström resonerar kring orsakerna 
till detta. De han lyfter fram är att gymnasieeleverna är äldre och att de i denna undersökning 
omfattar teoretiska linjer (a.a. s.135). 
 
5#6789#/*('(!"#"."*"'&(#:;#$';<(&#)=(!#1'#>'(#?"!#-%/0+'%(@)#3#A*('"&#%&&"-;.."'#"&#2+::.%&<#
mellan dåtid, nutid och framtid. Man vill lära sig av historien för att kunna undvika misstag i 
framtiden. Enligt Berggren & Johanssonvisar visar detta ett visst mått av historiemedvetande 
(2006 s. 37-38). 

45757(;2#$<%2+/0%#$-+.#+(

I Chris Husbands rapport om hur historielärare i England arbetar med historia ges exempel på 
vad eleverna skall bemästra för att kunna sägas ha historieförståelse; arbete med historiska 
källor, historiebegrepp, kronologi samt att kunna skriva historiska texter (Husbands 2003). 
 
Peter Lees forskning speglar det faktum att begreppet historieförståelse (history 
understanding) är ett viktigare begrepp än historiemedvetande i den brittiska 
historiedidaktiska diskursen. Det han mäter och diskuterar är elevernas förmåga att förstå att 
olika författare kan ha olika budskap med sin text. Några av mina intervjufrågor tangerar 
detta.  
 
Peter Lee har undersökt hur 320 engelska skolelever, 7 B 14 år gamla, tänker om historia. För 
att undersöka det presenterades de två olika historier om samma period. Texterna var lika 
långa och kompletterades med bilder. Texterna skiljde sig åt gällande tema, värderande ton 
och tidsskala. Elevernas uppgift var att jämföra texterna och beskriva vad det kom sig att 
berättelserna inte stämde riktigt. De yngre barnen fick texterna upplästa för sig och 
intervjuades om svaren, de äldre skrev själva (Lee, 1997 s. 25-27). 
 
I analysen delar Peter Lee in svaren i fem kategorier: 

1. Berättelserna är likada, det är bara orden som skiljer 
2. Berättelserna skiljer sig åt eftersom det är svårt att veta något om det som skedde för 

länge sedan. 
3. Berättelserna handlar om olika saker, därför är de olika. 
4. Berättelserna är olika beroende på att det är olika författare som skrivit dem. 
5. Det hör till att olika berättelser är olika. (a.a. s. 41). 

 
Tanken att ha två olika berättelser med olika frågor till gör det möjligt att se om eleverna 
svarar konsekvent eller om det är av en tillfällighet. I undersökningen har Peter Lee bara tagit 
med de svar som återkommer på minst två uppgifter (1997 s. 42). 
 
De allra flesta sjuåringar ansåg att orsaken till att berättelserna skiljde sig åt berodde på att de 
använde andra ord, annars var innehållet väldigt lika. Av 13-åringarna var det inte många som 
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hade den uppfattningen. De flesta i den gruppen ansåg att det viktigaste orsaken till skillnader 
var att det var olika författare till berättelserna (Lee, 1997 s. 43). 
 
Peter Lees slutsatser är att han kan se en utveckling från de yngre till de äldre eleverna, från 
innehåll via tankar kring hur man kan få information om gamla tider till att författarens 
inflytande spelar stor roll. Om de yngre barnen nämnde författarens roll så handlade det om 
att författaren inte visste tillräckligt (1997 s. 47). 
 
C"0#1'#>('(#"00#$;0(.#(*#!"#1.!'"#"."*"'&(#/+?#/;<#>"'100"./"'&(#/+?#&;<+0#(&&(0#1&#)2+:%+'#(*#
!"0#$D'$.E0&()3#F"0"'#G""#(*/.E0('#?"!#(00#$E&!"'(#D*"'#*(!#!"0#1'#/+?#<D'#(00#!"#1ldre eleverna 
kan fundera över om författarna är partiska. Är det genom sina erfarenheter från 
historieundervisningen eller från sina erfarenheter i vardagslivet (1997 s. 49-50)? 
 

4575=(;2#$<%2+9+6:+$&*6+(<',(#10*.2$$+%&$>%(

Mary Ingemansson skriver i facket litteraturvetenskap och syftet med studien Skönlitterär 
läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna är att undersöka hur elever i tio- 
till elvaårsåldern utvecklar sitt historiemedvetande med hjälp av tematiskt upplagd 
undervisning där skönlitteratur är en viktig kunskapskälla (2007 s. 11). Författaren arbetar 
med intervjuer och analyser av essäer. Studien kom att omfatta tre elever (a.a. s. 14).  
Teoretisk grund hämtas hos Aidan Chambers och Judith Langer och handlar om hur man 
ställer frågor kring litteraturen för att få till stånd bra boksamtal med eleverna(a.a. s. 15, 99). 
De skönlitterära texter eleverna läste var skrivna av Maj Bylock och handlade om 
vikingatiden (Drakskeppet, Det gyllene svärdet och Borgen i fjärran).  
 
I den sammanfattande diskussionen framkommer att eleverna i början av temaarbetet var mest 
intresserade av detaljer, men att de i olika omfattning ser större historiska sammanhang 
"$0"'-(&!3#H."*"'&(#2+::.(!"#!;#+,-#&EI#?"&#%&0"#/"!(&3#A*('"0#(00#)!"0#*('#/1?'"#$D''#
);0"'kom ofta (Ingemansson 2007 s. 95).  
 
Ingemansson skriver att hon kan tydligt se en utveckling av elevernas historiemedvetande, 
dels när de blir emotionellt engagerade och dels när de kan göra jämförelser med sin egen 
vardag (2007 s. 96).  Det är också tydligt att det inte räcker med att läsa skönlitteratur för att 
stärka historiemedvetandet. Man måste diskutera innehållet. Detta gäller framförallt de svaga 
läsarna, där man kan behöva diskutera en text många gånger. De läser för att hänga med i 
handlingen och hoppar över detaljer (a.a. s. 98).  
 
Eva Queckfedt forskar kring historiska romaner och läsningen av dem. Hon ställer frågorna 
om det går att utveckla historiemedvetandet och om man kan lära sig om det som hänt genom 
att läsa historiska romaner. Någon objektiv sanning kan man inte komma fram till, men man 
2(&#$;#"&#21&/.(#(*#"00#)!;)#JKE",2$".!0I#L88M#/3#NMO3 
 
Genom att läsa en historisk roman kan man känna samhörighet med personer som levt för 
länge sedan. Mobergs utvandrartriologi är väl det mest kända exemplet. Där har 
romanfigurerna nästan blivit verkliga. De flesta historiska romaner bygger på etablerad 
$+'/2&%&<#+,-#!;#>.%'#'+?(&"&#"&#)<"&*1<)#0%..#-%/0+'%"&3##JKE",2$".!0I#L88M#/3#NP-79). 
 
Eva Queckfeldt menar inte att de historiska romanerna ger tillräcklig historisk kunskap, men 
att romanerna kan väcka ett historiskt intresse (2004 s. 85). 
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4575?(;2#$<%2+9+6:+$&*6+(<',(.@%<"0'1+%(

Niklas Ammert undersöker i sin avhandling Det osamtidigas samtidighet om det går att utläsa 
om eleverna kan utveckla sitt historiemedvetande genom historieläroböckerna. De undersökta 
läroböckerna är från hela 1900-talet och en bit in på 2000-talet. Det han undersöker är om 
multikronologi1 förekommer och om människor framställs som både skapade av historien och  
skapare av historien. Nästa fråga av intresse är huruvida det finns en progression i 
läroböckerna för de olika årskurserna. Progression i det här fallet handlar om hur historien 
beskrivs, om läroböckerna för de högre årskurserna i högre grad utmanar eleverna och ger 
dem förutsättningar för att förstå teoretiska och abstrakta begrepp. Till detta hör också frågan 
om böckerna kan hjälpa eleverna att knyta den egna historien till den allmänna historien. 
Värden är centralt när man talar om historiemedvetande och i vilken grad värden skrivs fram 
som en del av historien är också en central fråga i studien. Den sista frågan handlar om 
huruvida läroböckerna av senare datum stimulerar historiemedvetandet mer än de tidigare 
(Ammert, 2008 s. 19f). 
 
Innehållsmässigt är det i mycket samma berättelser som återkommer i läroböckerna år från år. 
Man möter dem två till tre gånger under skoltiden, men de problematiseras inte i någon större 
utsträckning. Författarna skriver mycket i passiv form, d.v.s. det bara händer. Människorna 
skrivs inte fram som aktörer. Undantaget är de yngre eleverna som ibland möter agerande 
människor i historieböckerna. I böcker för gymnasieskolan finns mer av generaliseringar och 
abstraktion. Ammert tycker sig kunna utläsa att det faktiskt skett en utveckling i böckerna, en 
utveckling som gynnar elevernas utvecklande av historiemedvetande (Ammert 2008 s. 178ff). 

4575A(;2#$<%2&(2(+$$(9-*31>.$>%+..$(#&9,@..+(

Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien kom 2006 och består av tre delar. Den 
första handlar om hur historien används och hur historieskrivningarna ändras i syrianska och 
assyriska tidskrifter. Historieskrivningarna ändras utifrån de behov diasporakulturen möter i 
nuet. Ett exempel på detta är att guldåldersmyten, berättelserna om hur bra det var en gång, 
inte längre är i centrum. Det är istället lidandets historia om folkmordet, Seyfo. Det är en 
historia som kan ge stöd i den diaspora man lever (s. 214ff).  
 
Den andra delen består av intervjuer av gymnasieungdomar i samband med den elfte 
september. Den akuta händelsen tvingade ungdomarna att leta i minnet efter förklaringar som 
stämde med deras uppfattningar, deras förförståelse. Några av dem vägrade att delta i den 
tysta minut som skolan anordnade. Här ser vi hur ungdomarnas historiemedvetande ledde 
fram till en handling. En handling som motiverades moraliskt (Nordgren 2006 s. 216f). 
 
Den tredje och sista studien i avhandlingen handlar om vilket ämnesinnehåll, med relevans för 
dessa ungdomar, historieböcker för gymnasieskolan har. Innehållet är huvudsakligen 
traditionellt och Nordgren pekar på riskerna med att dagens läroböcker inte är intressanta för 
ungdomar från andra kulturer. Om migration enbart framställs som katastrofer eller att 
historia i stor utsträckning är europeisk är det svårt för dem att knyta den lilla historien till den 
stora. 
 
Några slutsatser Nordgren drar är att historieböckernas innehåll måste diskuteras i relation till 
ungdomars möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande.  Deras berättelser måste synas och 

                                                 
"!1FGHI!JKLMLKNGOMKPOGH!QRRJHSLGH!MINJKLKTJ#!*QGJ!UKOOM!NGL!OSH!NIO!JPFVIH!LWJKL!PXY!
JSOVGH!UHINJKL#!
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bli bekräftade i skolans undervisning. Begrepp som migration, nationalism och etnicitet måste 
finnas med bland de centrala begreppen i historieämnet liksom historiebruk och historiekultur.  
 (2006 s. 220ff). 
 
I Nanny Hartsmars avhandling studerar hon elever från olika skolor, med olika 
upptagningsområden, men hon kan inte se några tydliga skillnader mellan klasser med hög 
andel barn från andra kulturer och klasser med låg andel, när det gäller hur eleverna ser på 
innehållet i sin undervisning  (Hartsmar, 2001 s. 197). I intervjuerna syns det en skillnad 
mellan de äldre och yngre eleverna. De yngre resonerar allmänt kring rasism, medan eleverna 
i år nio hänvisar till egna erfarenheter och känslor (a.a. s. 203). 
 
I NU03 ser Berggren och Johansson att elever med utländsk bakgrund är mer intresserade av 
historieämnet än övriga elever. Berggren & Johansson anger två tänkbara orsaker till detta 
intresse. Den ena är att man kanske vill lära känna det nya landets historia, den andra att man 
blir mer intresserad av att lära sig mer om den egna historien för att stärka sin identitet (2006 
s. 31). 
 
David Mellberg har intervjuat tio historielärare på fyra grundskolor i Rosengård, Malmö och 
skriver om möten mellan olika kulturer. I skolans historieundervisning möts lärarens 
historiemedvetande och elevens historiemedvetande. Om deras erfarenheter är likartade är det 
lätt att kommunicera, men om de är väldigt skilda åt är det svårt för eleven att se skolans 
historia som meningsfull. Elevens historia blir inte bekräftad i skolan, och skolans historia blir 
inte bekräftad hemma. Detta kan få återverkningar för elevens förmåga att formulera sin 
identitet (Mellberg, 2004 s. 321). 
 
Från ett helt annat håll skriver Cecilia Axelsson. Hon har undersökt hur en utställning, 
)Q+&<+$('('&()I#:'+!E,"'(0/#+,-#0(<%0/#"?+0#(*#"."*"'#+,-#.1'('"3#RS".//+&#:'+>."?(0%/"'('#
skildringen av vi och dem och centrala frågor rör hur européer respektive afrikaner skildras.  
Undersökningen skriver fram att lärares och museipedagogers agerande har mycket stor 
betydelse för elevernas upplevelse och tolkning av ett museibesök (Axelsson, 2009 s. 288-
289). 

4575B(C+*>#(

Nanny Hartsmar har låtit grundskoleelever associera kring historia och i analysen av dessa 
lyfter hon fram några resultat som hon anser förvånande. Ett sådant är att det är pojkar, inte 
flickor, som skriver fram livet som en process genom att hänvisa till kroppsliga förändringar 
(Hartsmar, 2001 s. 134). Det är dessutom så att pojkarna på olika sätt uttrycker att den 
traditionella familjen var tryggare än det moderna livet med skilsmässor (a.a. s. 138f). 
När elevernas tankar kretsar kring jämlikhet är det däremot flickor som uttrycker sig tydligt. 
H00#"S"?:".T#)U,-#?1&&"&#0V,20"#(00#!"#*('#*%20%<('"#1&#2*%&&+')#J(3(3#/3#WXXO3 
 
I NU 03 står det inte heller så mycket om skillnader, men Lars Berggren och Roger Johansson 
skriver att man faktiskt inte vet om flickor och pojkar är intresserade av samma saker i 
historien trots att procentsiffrorna inter skiljer sig på frågan om historia intresserar dem  
(Berggren & Johansson 2006 s. 29). Där författarna ser en tydlig skillnad i 
kunskaper/intressen är på frågan om när Berlinmuren revs. Där svarar 75% pojkarna korrekt  
mot 50% av flickorna (a.a. s. 65). Anmärkningsvärt är att flickorna har de högsta betygen i 
historia, men när det gäller de kronologiska kunskapsfrågorna i undersökningen ligger 
pojkarna lite bättre till (a.a. s. 53). 
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Även Sture Långström diskuterar i sin undersökning genus och han sammanfattar:  
)Y.%,2+'&(#/0;'#:;#&;<+0#/100#%#-D<'"#<'(!#$D'#"00#/(?*"0"#/+?#2'1*"'#Z1?.%2-"0#+,-#
ansvar samtidigt som de visar ett större internationellt intresse. Pojkarna verkar vara 
mer materiellt inriktade och syns ha närmare till att förespråka våld som en metod för 
konfliktlösningar. De ser på alla punkter också mer positivt på framtiden än vad 
$.%,2+'&(#<D') (Långström, 2001 s. 182). 

 
Erik Wiig följer i sitt examensarbete vid Karlstad universitet 2010 Sture Långström i spåren. I 
sin undersökning ställer han samma frågor till gymnasieelever i åk 3 som Långström gjorde år 
2000. Tio år senare intresserar sig flickorna mer för familjens historia, vardagsliv och miljö 
medan pojkarna sätter krigshistoria, diktatorer, äventyr och stora upptäckter högst. Både 
pojkar och flickor ansåg att det viktigaste att lära sig om i historia var konflikter och krig 
(Wiig, 2010 s. 33). 

!"3#4%+#5(#+/6#+7#8%'#9.::#)*+/(2;&%<##

Den forskning jag läst har fokus på hur elever uppfattar tid, hur historiemedvetande kommer 
till uttryck i läroböckerna, hur eleverna genom att besvara enkätfrågor visar kunskap som kan 
)>"*%/(#$D'"2+?/0#"&#(*#-%/0+'%"?"!*"0(&!")I#-E'#-%/0+'%"?"!*"0(&!"#2(&#/01'2(/#<"&+?#
läsande av skönlitteratur, hur man kan mäta elevers förmåga att förstå historiska källor och 
hur den historia invandrarungdomar har med sig möts av den svenska skolan.  
 
Det jag inte hittar är hur elever i mellanstadiet tänker om historia. Ingemansson vill undersöka 
skönlitteraturens roll och hon väljer att intervjua tre elever. Hartsmars fokus är tidsuppfattning 
och hennes frågor till eleverna är väldigt styrda av det. Jag vill ge öppna frågor, ge en bredare 
ingång. Frågor som tangerar Peter Lees studie om hur barn uppfattar olika texter kommer 
också att finnas med. 
 
Jag vill undersöka hur eleverna tänker om sin historia och hur den hänger ihop med den 
allmänna historien, skolhistorien. I texter jag läst kring historiemedvetande så återkommer 
denna koppling mellan det privata och det allmänna. Jag vill också se om det finns skillnader 
mellan hur flickor och pojkar reflekterar över historia och om invandrarbakgrund spelar roll. I 
förlängningen hoppas jag kunna dra några slutsatser som är relevanta för hur lärare kan lägga 
upp sin historieundervisning i mellanstadiet.  

45=54(DE/$+(<',(/%-3+#$@..*2*3&%(

Syftet med undersökningen är att se hur historiemedvetande kommer till uttryck hos elever i 
mellanstadieåldern när de talar om historia. 
 
 
Frågeställningar:  

 
1. Hur skiljer sig pojkars och flickors historiemedvetande? 
2. Hur skiljer sig historiemedvetandet mellan etniskt svenska barn och barn till första 

eller andra generationens invandrare? 
3. Hur ser eleverna på relationen mellan sin egen historia och skolhistorien? 
4. Vilka är de gemensamma faktorerna för de elever som visar störst intresse av historia? 
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75(F+/2*2$2<*+%(

,"!#=.261(./>/+9/6%*+/#

I stort sett i alla texter jag läst om historiemedvetande så återkommer man till Karl-Ernst 
Jeismanns fyra definitioner av historiemedvetande. De lyder: 
 

1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 
inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en 
härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan 
förutsättningar. 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelsen av 
nutiden och perspektiv på framtiden. 

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

Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av 
mänskliga samhällen (Citat från Jeismann i Jensen 1997 s. 51). 

 
Bernard Eric Jensen betonar att de olika definitionerna har olika fokus och att 
historiedidaktiken kommer att se olika ut beroende på vilken av definitionerna man utgår från 
(Jensen 1997 s. 52). 
 
 Enligt Bernard Eric Jensen utgår historiemedvetande från Jeismanns andra definition. Om 
han utgår från Jeismanns första definition kallar han det istället för historiskt medvetande 
(1997 s. 53). Om jag tolkar Jensen rätt blir historiemedvetande något som vi alla har, medan 
historiskt medvetande är något man lär sig. Historiskt medvetande kan då bli ett konkret  mål 
i skolans kursplaner (a.a. s. 59). 
 
Om relationen mellan de olika tidsformerna får störst utrymme i definitionen finns det risk för 
att historiemedvetande blir det samma som tidsmedvetande (Jensen, 1997 s. 53). Bernard Eric 
Jensen vill tona ned tidsdimensionen genom att till begreppet historiemedvetande endast 
knyta processer som initierats och genomförts av människor. Människors handlande och 
samspel blir det viktiga. Geologiska processer hamnar exempelvis utanför begreppet (a.a. s. 
54). På liknande sätt resonerar Jörn Rüsen (Rüsen, 2004 s. 61). 
 
Erfarenhet och förväntan är två begrepp som förknippas med Reinhart Koselleck. All 
förväntan bottnar i mänskliga erfarenheter. Begreppen är sammanflätade med varandra och 
förutsätter varandra. De gör så att tidsperioderna hakar i varandra (Koselleck, 2004 s. 167-
70). Q+/"..",2/#!"$%&%0%+&"'#.V!"'T#)H'$('"&-"0#1'#&1'*('(&!"#$D'$.E0"0I#*('/#-1&!"./"'#-('#
införlivats och 2(&#-1?0(/#$'(?#E'#?%&&"0)#J(3(3 /3#WNWO3#)[$D'*1&0(&#E::/0;'#%#&E"0\#!"&#1'#
aktualiserad framtid som är inriktad på Ännu-icket, på det erfarna, på bara det som kan göras 
0%..<1&<.%<0)#J(3(3 s. 171). Under den moderna tid vi lever i är den tekniska och politiska 
utvecklingen väldigt snabb och då ökar skillnaderna mellan erfarenheter och förväntningar 
(a.a. s. 188). 
 
Delordet medvetande i begreppet historiemedvetande kan enligt Bernard Eric Jensen 
graderas; från omedvetenhet till självinsikt och reflektion (Jensen, 1997 s. 55). Nordgren 
!"$%&%"'('#?"!*"0(&!"#/+?#)?1&&%/2(&/#2+<&%0%*(#+,-#"?+0%+&"..(#$D'"/01..&%&<(') 
(Nordgren 2006, s. 16).  
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Bernard Eric Jensen diskuterar två teoretiska ramar för begreppet historiemedvetande. Om 
man utgår från en teoretisk ämnesram är det viktigt att avgränsa historieämnet, att motivera 
ämnets självständighet. Om man däremot utgår från en samhällsteoretisk ram blir människors 
liv och samspel det centrala (Jensen, 1997 s. 56f). Jensen tar tydligt ställning för att det 
*%20%<(#%#-%/0+'%"!%!(20%2"&#1'#)!"#/+,%+2E.0E'"..(#:'+,"//"'#/+?#?1&&%/2(&#."*"'#+,-#*"'2('#
%) (a.a. s. 58). 
 
Niklas Ammert utgår från Bernard Eric Jensens modell över de olika begrepp som används 
för att beskriva relationen människa B historia. Där Bernard Eric Jensen anser historiskt 
medvetande som mer kvalificerande anser Niklas Ammert att historiemedvetande ligger högre 
på abstraktionsskalan eftersom historien är dubbel. Vi är påverkade av nutiden när vi ser 
bakåt och vi är påverkade av dåtiden när vi ser framåt (Ammert 2008 s.50). Som 
bakomliggande grund ligger enligt båda tidsmedvetandet och det definieras enligt Jensen som 
)Tidsmedvetande = alla former av medvetande om förhållandet mellan dåtid, nutid och 
framtid)#JJensen, 1997 s. 59f). 
 
Klas-]D'(&#Q('.//+&/#!"$%&%0%+&#(*#-%/0+'%"?"!*"0(&!"#.V!"'T#)[#!"&#?"&0(.(#:'+,"//#
genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter 
+,-#2E&/2(:"'I#+,-#%#$D'*1&0&%&<#+?#"&#/:",%$%2#$'(?0%!(#E0*",2.%&<)#JQ('.//+&#L88M, s. 45).  
Han ställer två centrala frågor när det gäller historiemedvetande. Den första handlar om hur 
ett historiemedvetande förändras. Han tar upp de stora förändringar som skedde i Europa runt 
1990. Då förändrades människors historiemedvetande mycket snabbt. I en stabil värld 
förändras historiemedvetande långsamt. Den andra frågan handlar om det är möjligt, att 
genom möten med historievetenskapen påverka och kvalificera ett historiemedvetande. Det 
Klas-Göran Karlsson skriver fram som mest centralt är att utveckla insikten att en individ 
både skapar historia och är skapad av historien (a.a. s. 51-52). 
 
Denna påverkan från historievetenskapen kan antingen kvalificera historiemedvetandet 
genom ett genetiskt tänkande, d.v.s. söka svar på orsakssammanhang i kronologisk följd. Om 
kvalificeringen istället följer ett genealogiskt mönster så är individen i centrum. Individen 
skall kunna använda historien, kunna se handlingsmöjligher (Karlsson 2004 s. 52). 
 
Martin Wiklund skriver att historiemedvetandet bildas genom det historiska berättandet och 
utgör svar på frågor om varför vi lever som vi gör eller hur vi hamnat här. När identiteten 
utmanas uppstår nya frågor. Berättelserna kan ses som språkliga handlingar och man se dem 
som viktiga, även om mottagaren inte accepterar allt i berättelsen (Wiklund, 2004 s. 19, 21). 
 
Berättelser handlar om de erfarenheter man har av tidigare handlingar och om hur saker och 
ting bör bli. Man berättar för att motivera handling och öka sin självförståelse. Dessa 
berättelser kategoriserar Jörn Rüsen på följande sätt. Traditionella kallar han berättelser som 
förklarar varför man gör som man gör. De kan handla om ursprungsmyter eller legitimera en 
härskare. Exemplariska berättelser är sådan som skall ge goda exempel från historien, ge en 
moralisk vägledning. Kritiska berättelser problematiserar historien och det som hänt och lyfter 
fram ny kunskap. Den fjärde och sista kategorin är genetiska berättelser. Där går man bakåt 
för att kunna beskriva en positiv utveckling. Dessa historier berättas därför att man skall 
kunna knyta ihop dåtid och nutid och de skall ge en handlingsberedskap, vilja till förändring 
(Rüsen, 2004). 
 
Normer och fakta förekommer i alla berättelseformerna och de relateras till varandra. För att 
/01'2(#/(&&%&</-(.0"&#$%&&/#+$0(#+'!#/+?#)Z(<#/;<#!"0#?"!#"<&(#D<+&)I#"?:%risk trovärdighet. 
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Berättelserna legitimeras också av att de har en betydelse för lyssnarens självförståelse, 
normativ trovärdighet, eller för att de skall vara ett stöd för handling i nuet, narrativ 
trovärdighet, (Rüsen, 2004 s. 65-69). 
 
Minnet får stor betydelse när Rüsen skriver om historiemedvetande. Det man erinrar sig har 
en tidsform och ett existenssätt. Tidsformen kan beskrivas som närvarande förflutet och 
öppnar för tankar om framtiden. Det man minns har relevans för nuet och består bland annat 
av empiri, fakta, värderingar och erfarenhet (Rüsen, 2004 s. 155f). 
 
Varje individ skapar sin egen historia med hjälp av minnen, minnen som stärks av fotografier, 
musik och berättelser. Dessa artefakter har kontakt med släkten, klassen, regionen o.s.v. Peter 
Aronsson lyfter också fram samlandet som en del av att se sig som en individ i historien 
(2004 s. 252ff).  
 
Aronsson plockar upp Bernard E Jensens tankar om historiemedvetandets funktioner för 
identitetsskapande och för berättelsers form och innehåll (Aronsson, 2004 s. 68). Han delar 
också in hur man kan tänka om historia i fyra grundformer. Om man tänker sig att allt 
upprepas så motsvaras det av uttrycket Intet nytt under solen. Ett radikalt annorlunda sätt att 
tänka är att tiden svinner och allt blir annorlunda. Kontrasten mellan då och nu blir det 
viktiga. Detta benämner Aronsson Historien upprepar sig inte ! förr helt annorlunda än nu. 
Om man dessutom lägger till värderingen att det en gång fanns ett skede som var mycket 
bättre benämner han det Guldåldern. Som exempel på detta ger Aronsson Edens lustgård, 
?"&#+,2/;#*;'#"<"&#>('&!+?I#*;'0)$D''#%#0%!"&)#!;#(..0#*('#>100'"3#C"&#/%/0(#2(0"<+'%&#B 
Framsteget ! från mörker stiga vi mot ljuset B sammanfaller ofta med guldålderstänkandet 
(a.a. s. 79ff). Man vill gärna tro på framgångssagor och inte se tvångssteriliseringar eller 
?%.ZD$D'/0D'%&<\#0*;#)/*('0(#$.1,2(')#/+?#.V$0/#$'(?#!"#/"&('"#;'"&3 
 
Motorn för berättelsen är den historiska frågan. Frågan uppstår när dåtid och nutid inte längre 
hänger ihop. Det historiska sammanhang som kan ge svar på frågan kan skapas på olika sätt. 
Om man anlägger ett genetiskt perspektiv så följer orsak och verkan i kronologisk följd. Med 
ett genealogiskt synsätt ställs frågan utifrån individens behov i nuet. I ett strukturellt 
perspektiv utgår man från det aktuella samhällssystemet. De tre perspektiven behöver inte 
särskiljas utan kan förekomma i samma berättelse (Ammert, 2008 s. 58-59). 
 
Men berättelsen är inte fristående. Den är sammanvävd med andras berättelser. Vi möts i livet 
av berättelser som talar om för oss vilka vi är och även om vi senare i livet vill protestera mot 
dessa berättelser, så påverkar de oss ändå genom att vara något att ta avstånd från. Vi är heller 
inte fristående från historien, utan vårt historiemedvetande är ett resultat av den tid och plats 
vi lever i. På så sätt är vi både en produkt av av historien och skapare av historia (Alm, 2004 
s. 242-243). 
 
Historiemedvetandet gör också att vi vill se en mening med vårt liv. Vi vill veta varför något 
har skett och vad det betyder för oss. Om det visar sig att den etablerade berättelsen inte 
stämmer så strävar vi efter att skapa en ny som stämmer bättre. Den berättelsen blir styrande 
för hur vi tänker och handlar. Vi är både historieskapade och historieskapande. Vi vill veta 
vad det som hänt i det förflutna betyder. Historiemedvetande, identitet och berättelser hör 
ihop. Utan identitet finns vi inte. Historiemedvetenhet och berättelser gör oss 
handlingsdugliga (Alm, 2004 s. 244-245). 
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Historiemedvetande och identitet påverkar varandra. Vi lever i tiden och vi måste se oss i 
tiden, kunna binda ihop de tre tidsformerna. Martin Alm vill se livet som en berättelse med 
dåtid, nutid och framtid som delmoment. När livet går vidare och livsbetingelserna ändras så 
ändras också vår historia, vår berättelse (2004 s. 240-41). 
 
Ett historiemedvetande byggs upp av kronologisk reda och faktiska förhållanden och 
kompetens att sätta in händelser i ett större sammanhang. Det handlar om upplevelsen av 
samband mellan tolkningar av det förflutna, förståelse för samtiden och perspektiv på 
framtiden (Ammert 2004 s. 279-280). 
 
Ett sätt att möta historia idag är genom olika upplevelser. Peter Aronsson ger en mängd olika 
exempel på upplevelser som skapar intresse för historia, som ger en känsla av att ha varit med 
på riktigt. Medeltidsveckan i Visby, historiska filmer och romaner är några av de exemplen. 
Hur dessa upplevelser bidrar till ökad historisk kunskap och ett utvecklat historiemedvetande 
beror i hög grad av vad man minns och hur man hakar minnet till tidigare och senare 
E::"*"./"'#+,-#-%/0+'%/2#)<'E&!2E&/2(:)##JR'+&//+&I#L88M#/3#W8W-104). 
 
För att starka upplevelser av exempelvis ett historiskt rollspel skall kunna hjälpa till att öka en 
elevs historiemedvetande krävs en medveten upplevelsepedagogik. Genom för- och 
efterarbete skall elevens lärandeprocess stärkas (Aronsson, 2004 s. 109).  
 
Kenneth Nordgren tar exempel från litteraturen för att beskriva olika nyanser av 
historiemedvetande: 

1. Det emotiva historiemedvetandet - känslor av tillhörighet 
2. Det socialiserande historiemedvetandet - kollektiv tillhörighet  
3. Mytiskt historiemedvetandet  - myten binder samman enskilda händelser och ger 

samhörighet till gruppen (Nordgren, 2006 s. 23 - 26). 
 
Sverige är ett mångkulturellt land. Flytten till ett nytt område, ett nytt land förändrar en 
individs syn på sig själv och sin historia. Då kan man behöva ställa sina berättelser i relation 
till majoritetens berättelser (Nordgren, 2006 s. 29). Dessa berättelser förändras efterhand och 
påverkas av livssituationen. Det är också individuellt hur invandrade personer väljer att 
positionera sig. Några försöker smälta in i det svenska vardagslivet, andra utvecklar 
diasporakulturer. Ungdomars historiemedvetande ser annorlunda ut än föräldragenerationens 
och de kan ofta inta olika ståndpunkter beroende på sammanhang (a.a. s. 31-33).  
 
Kenneth Nordgren anser att historiemedvetande är svårt att undersöka, men det kan studeras 
genom människors historiekultur och historiebruk. I sin avhandling utgår han ifrån att 
historiemedvetande är något som alla har, oberoende av kultur, men att det är kontextbundet 
(2006 s. 38-39). 
 
Även om historiemedvetande är svårt att pröva empiriskt, så har begreppet bidragit till ny 
forskning genom att generera nya frågor och Kenneth Nordgren anser att begreppet 
tillsammans med historiekultur och historiebruk kan öka förståelsen av historia som 
samhällsfenomen (2006 s. 213).  
 
Innan jag försöker mig på att strukturera begreppet historiemedvetande så skall jag titta 
närmare på termerna historiekultur och historiebruk. 
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Klas-Göran Karlsson har skrivit mycket om förändringarna i Ryssland och Östeuropa och om 
historiekultur i de områdena. Han definierar begreppet historiekultur som en 
kommunikationskedja byggd kring historia. Där finns sändare, förmedlare och de som skall ta 
emot budskapet. Den produkt som historiekulturen framställer brukas av individer, 
intressegrupper eller samhällen (Karlsson 2004). I detta ljus måste granskning och tolkning av 
historiekultur och dess produkter bli en viktig del i skolans undervisning. En annan aspekt är 
att eleverna i detta perspektiv blir sändare när de producerar berättelser eller 
videoinspelningar.  
 
Kenneth Nordgren utgår från Jörn Rüsen när han kategoriserar historiekulturens olika 
yttringar. Historiekulturens estetiska potential ligger i att engagera och väcka känslor. I denna 
sfär finns skönlitteratur, konst och film. Den politiska kraft historiekulturen har handlar om att 
ge samhörighet och legitimitet åt de styrande. Den kognitiva dimensionen rör vilka som 
bestämmer vad som är riktig och viktig historisk kunskap (Nordgren 2006 s. 19). 
 
Museiutställningar är ett uttryck för historiekultur och Cecilia Axelsson har skrivit en 
avhandling om hur elever uppfattar innehållet i två utställningar. Hon skriver från ett 
museipedagogiskt håll och beskriver ambitioner och tillkortakommanden med 
utställningsarbetet. Men hon har också undersökt hur elever uppfattat utställningen. Många är 
nöjda och tycker att utställningen var intressant. Men ändå ser Axelsson att de flesta av 
eleverna inte utmanats av de undersökta utställningarna och därför inte heller fördjupat sitt 
historiemedvetande.  (Axelsson, 2009 s. 135). 
 
Mobergs romaner om utvandringen har under lång tid varit svenska folkets bild av vilka 
villkor som utvandrarna levde under. Först var det romanen och sedan filmen och musikalen. 
YD'#E&<(#?1&&%/2+'#1'#!"0#R/0'%!#G%&!<'"&/#>D,2"'#/+?#-('#*('%0#$(,%0#$D'#-E'#!"0#/;<#E0#)$D''#
%#0%!"&)##(Aronsson, 2004 s. 130 f)3#^;&<(#('>"0('#?"!#(00#/01'2(#)$+.2"0/)#%&0resse för historia 
genom att ordna utställningar, arrangera resor i Arns fotspår eller sätta upp bygdespel. De som 
lockas av detta utbud är enligt Aronsson den medelålders medelklassen. Vad kan locka unga 
och lågutbildade?  (a.a. s. 150).  

,"3#=.261(./?()&#

Klas-Göran Karlsson reder ut begreppet historiebruk utifrån funktion. Ett vetenskapligt 
historiebruk går ut på att den traditionella forskningen är den /+?#<1.."'3#C"&#)'100()#-%/0+'%"&#
skall sedan sippra ner till lärare, museipersonal eller andra intresserade. Många 
historiedidaktiker av idag är kritiska till en så inskränkt bild av historiebruk, som om 
allmänhetens behov av historia kan täckas av det historikerna valt (Karlsson, 2004 s. 34). 
Både Klas-Göran Karlsson och Kenneth Nordgren hänvisar till Nietzsche i sin kritik av ett 
vetenskapligt historiebruk. Nietzsche anser att historia är ett livsbehov och att det 
vetenskapliga bruket särskiljer människor från historien.(a.a. s. 53-54). 
 
Existentiellt bruk av historia bottnar i människors behov av att orientera sig i världen och är 
ofta av privat natur. Detta behov blir större när samhällen genomgår snabba förändringar 
Klas-Göran Karlsson lyfter folkmord och politiskt förtryck som exempel för att aktivera det 
existentiella bruket av historia. Moraliskt bruk av historia hänger ihop med maktutövning. 
Man gräver i historien för att exempelvis hitta angreppspunkter som misskrediterar en sittande 
regim (2004 s. 55-57).   
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Ytterligare en kategori är det ideologiska historiebruket. Där är det ideologer som plockar 
fram det i historien som gynnar den egna ideologin. Exempel på detta finns i mängd både när 
det gäller de kommunistiska staterna och de nationalistiska. Klas-Göran Karlsson poängterar 
att det i många fall varit en liten skillnad mellan det vetenskapliga och det ideologiska 
historiebruket. Om man skall kunna skilja på dem är det kanske mest beroende på vem som är 
uppdragsgivare.  Ett icke-bruk av historia är ett annat sätt att ta ställning. De styrande väljer 
bort den historiska dimensionen för att kunna )/0('0(#:;#&V00)3#C"&#0%!%<(#A+*Z"0/0(0"&#*('#"00#
sådant exempel, men Karlsson lyfter även fram det moderna samhället som utan att titta bakåt 
skall riktas framåt mot härligheten och tror att denna inställning hos svenska politiker kan ha 
orsakat nedskärningen av historietimmar i skolan (2004 s. 59-62). 
 
Klas-Göran Karlsson för också fram kritik mot det pedagogisk-politiska historiebruket, d.v.s. 
att förenkla historien och betona likheter på bekostnad av olikheter och beskriva enkla 
samband mellan då och nE3#YD.Z(&!"#21'&$E..(#+'!#<"'#"S"?:".#:;#!"0T#)_%/0+'%"&#>"0'(20(/#
/+?#"00#/2($$"'%#E'#*%.2"0#?(&#2(&#-1?0(#+.%2(#0;'0>%0('#/+?#?(&#2(&#/01..(#%#&E0%!"&/#0Z1&/0)#
(2004 s. 63). 
 
Det kommersiella bruket av historia finns därför att det finns en marknad för det. Filmer, 
populärhistoriska tidskrifter och historiska romaner säljer bra. Vilken historia är det då som 
säljer? Dramatik på bekostnad av vardag? En alltför amerikaniserad bild av historien? 
 
Alla dessa kategorier eller perspektiv hänger samman och en och samma skrivning kan hamna 
inom flera kategorier och Klas-Göran Karlsson avslutar sin genomgång med att ta upp om det 
$%&&/#&;<+0#?%//>'E2#(*#-%/0+'%(3#_(&/#/.E0/(0/#.V!"'T#)`'E2#(*#-%/0+'%(#>.%'#0%..#?%//>'E2#%#!"&#
situation då historiebruket antingen direkt eller indirekt, i dess konsekvenser, våldför sig på 
(..?1&?1&/2.%<(#'100%<-"0"'#+,-#*1'!"&)J2004 s. 66). 

=5(D$%>1$>%(

Utifrån dessa diskussioner kring begrepp har jag valt ut några centrala ord att bygga 
intervjuerna kring, ord som jag ser som centrala för vårt historiemedvetande. Orden återfinns i 
modellens boxar och de är grupperade i enlighet med de intervjufrågor jag ställt till eleverna. 
Jag tänker mig att tidsmedvetande och känslan att vara en individ är något som växer fram i 
oss. Mitt barnbarn som är 21 månader har redan en stark identitet och hon minns vad som har 
hänt och agerar i nutid för att få något att ske i framtiden. I hennes fall handlar det mest om 
mat och underhållning!  
 
Berättelser, fakta och kronologi fördjupar vårt historiemedvetande och ger förutsättningar för 
-(&!.(&!"3#C1'$D'#-('#Z(<#'%0(0#"&#:%.#%$';&#>+S"&#?"!#)`"'100"./"'I#2'+&+.+<%I#$(20()#0%..#
>+S"&#?"!#)_(&!.%&<)3#QE&/2(:"'#+,-#?"!*"0(&!"#+?#(00#-%/0+'%"&#1'#$D'1&!"'.%<#+,-#(00#!"&#
kan tolkas på olika sätt kvalificerar ännu mer och leder kanske till ett annat handlande.  

 
 

Handling blir det centrala. 
För att vi skall fungera i ett demokratiskt samhälle måste vi vara förmögna att agera utifrån de 

Individ 
Tidsmed-
vetande 

Berättelser 
Kronologi 
Fakta 

Föränder-
lighet 
Tolkning 
Empati 

Handling 
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kunskaper och erfarenheter vi har2. Detta fokus på handling hänger ihop med den dubbla 
betydelsen av historiemedvetande; att man inte bara är skapad av historia utan också skapar 
historia. Man kan se att det finns handlingsmöjligheter. 
 
Utifrån dessa ord har jag formulerat intervjufrågor till eleverna. Insikten om att historien är 
föränderlig och att fakta kan tolkas på olika sätt skrivs fram i styrdokumentens strävansmål, 
och min förförståelse är att många elever inte tänker i de banorna i år sex. 

?5(G+$<6(

@"!#A(9%:#

Bergskolan (fingerat namn) ligger i en mindre stad och har ett blandat upptagningsområde. 
Enligt skolans rektor har cirka hälften av eleverna medelklassbakgrund och bor i villa- och 
radhusområden. Den andra hälften kommer från ett område med hyreshus. Där bor många 
barn med invandrarbakgrund. Eftersom jag ville kunna undersöka om det fanns genus- och 
etnicitetsskillnader passade denna skola bra. 
 
Jag har intervjuat sammanlagt 27 elever från de två sjätteklasser som finns på skolan. Datum 
för intervjuerna var mellan 091109 och 091116. 
 
Bortfall i 6a 
Två flickor och en pojke fick inte förälders medgivande för att delta i undersökningen. Övriga 
är intervjuade. 
 
Bortfall i 6b 
En pojke fick inte förälders medgivande för att delta i undersökningen. Två flickor ville inte 
delta trots att föräldrarna medgivit det.  
 
Av de intervjuade eleverna är sju första eller andra generationens invandrare. 15 elever är 
flickor och 12 är pojkar. 
 

@",#B%6%.*2%>:.*'2>/61+/(#

Jag har intervjuat 27 elever i år sex för att kunna ta del av hur de tänker kring historia; den 
egna historien och skolhistorien och hur de historierna hänger samman. De ord jag finner 
relevanta för att undersöka hur eleverna tänker kring historiemedvetande finns formulerade i 
modellen på sidan 16. Intervjufrågorna finns i Bilaga 1. 
 
A0"%&('#Q*(."#!"$%&%"'('#!"&#-(.*/0'E20E'"'(!"#$+'/2&%&</%&0"'*ZE&#/+?#)[#"&#%&0"'*ZE#*('/#
syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

                                                 
2 Precis när jag skrivit denna mening kom meddelande om en ny avhandling rörande 
%&!%*%!"'/#-(&!.(&!"a%,2"#-(&!.(&!"[#!"#$%#&#'()&%*)&+,+-)-').")&/01&%2'345-4677#4&)-'
+889)77&1&%'54').'-7$4',#7:/#0-#'964'$;'.<0/#7'-=)',4#/)'+7'-1%'#00#4'1&7#>! (0)&/'%45-4677#4&)'
!"#$%&'(!")&**+",-'-*+&''&"*-,&.!/&")0%-+.122*!*,&%"3'"45-*"&*5%-4"+3'"2-55-".!22"&.."5-"
-.*!+6&"%-2&.!3*-%*&"732&%!+-%&5-+8".!22"-.."4/!4"39:"453'48"'-5&*"5-"-.*!+6&"%-2&.!3*-%*&"!"
3171'.)4';#4',0)&/)/#>'
?.")&/01&%#&-'717#02'@&/#4-7)&/1&%'7"#'A$0)41B)71$&'$9'C#-8$&-#-'7$'3#&$D1/)0'E1$0#&D#'1&'
C*)&/)'F1-8+7)71$&'GHIGJ'KL'1'367#,$4%>'
!
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$"&+?"&"&/#?"&%&<3)#JQ*(."#WXXNI#/3#W9O3##^"!#!"00(#?"&(/#(00#%&0"'*ZE&#*('2"&#1'#"00#/(?0(.#
vilket som helst, eller en intervju efter ett strikt frågeformulär.  
 
Eftersom jag var ute efter att lyssna till elevernas egna berättelser utifrån de teman jag ställt 
upp verkade den halvstrukturerade forskningsintervjun vara det bästa alternativet. Jag hade ett 
frågebatteri, men frågorna var vida och det märks också på svaren att eleverna tolkade 
frågorna på olika sätt. Innan det var dags för intervjuer gjorde jag en pilotundersökning 
omfattande sex elever. Mina erfarenheter ifrån den var att det var bäst att intervjua eleverna 
individuellt och att jag behövde ha mycket tid till förfogande. Vid den parintervju jag gjorde 
hade eleverna svårt att förstå varandra och det hämmade mer än stöttade. 
 
Namnen i intervjuerna är fingerade för att skydda respondenterna. Eftersom det bara är 27 
elever som är intervjuade, är det nog trots att jag ändrat namnen möjligt att känna igen några 
svar. Det gäller exempelvis elever som kommer från något specifikt land. Enligt 
Vetenskapsrådets anvisningar bör svaren vara konfidentiella, det vill säga att inga obehöriga 
skall kunna ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2007 s. 3). 
 
I intervjuerna framkom att eleverna uppskattade deras lärares insatser som inspiratörer och 
historieförmedlare. Märta undervisade i den ena klassen och Stina och David delade på 
historieundervisningen i den andra. Vi träffades för en informell diskussion kring vad de 
tyckte var viktigast med historieämnet i grundskolan. Jag spelade in samtalet med diktafon 
och skrev sedan ut den. (Bilaga 2) 

@"3#C(1D/+)(#

För att få många föräldrar att skriva på att de tillåter att deras barn intervjuas bad jag 
klassläraren att dela ut tillåtelseblanketten redan vid skolstart. Alla blanketter kom tillbaka 
påskrivna.  
  
Jag blev mycket väl mottagen på skolan och träffade eleverna i klassrummet för att presentera 
mig och för att de snabbt skulle skriva ned hur de tänkte kring historia. Vid själva intervjuerna 
fick eleverna gå ifrån lektionen en och en och vi satt i ett grupprum, relativt ostörda. Innan 
intervjun startade samspråkade vi några minuter för att eleven skulle känna sig trygg. Jag 
betonade att det inte var ett förhör och att det var jag som behövde hjälp i mitt uppsatsarbete.  
 
Samtalen spelades in med hjälp av diktafon och skrevs ut samma dag som de gjordes. 
Eleverna ansåg att frågorna var svåra och de tänkte mycket. Under intervjuns gång blev de 
säkrare och mer språksamma. Vissa av eleverna har bara varit kort tid i Sverige och deras svar 
blev ganska kortfattade eftersom de saknade ord för vad de ville berätta. Varje intervju tog ca 
25 minuter.  
 
Efter första intervjudagen märkte jag att jag talade ganska mycket själv och det försökte jag 
undvika under resten av intervjuerna.  
 
Tillåtelseblankett finns i Bilaga 3. 
 

@"@#B%6%?/%(?/6*.*'#

Jag har skrivit ut svaren +,-#!;#/2'%*%0#E0#-".(#+'!"&I#%&0"#0(./:';2/*"'/%+&"&3#U'!"0#).()#
/2'"*/#0%..#)*1.)I#+'!"0#)&;0)#0%..#)&;<+0)#+/*3#H."*"'&(/#/*('#/;<#?"'#/"'%D/(#E0#:;#!"0#/100"0#
och det tycker jag att de är värda. För övrigt har jag inte förändrat elevernas svar på något sätt. 
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Vid analysen har jag separerat flickors och pojkars svar för att kunna se om det syns några 
viktiga skillnader. För elever med invandrarbakgrund har jag också försökt se om det finns 
några urskiljningsbara mönster. 
 
Formen, den halvstrukturerade intervjun, fungerade bra. Det gav eleverna möjlighet att få 
vara lite friare och jag kunde förklara frågorna på lite olika sätt allteftersom det behövdes. När 
jag lyssnade igenom svaren känns det ändå inte som om jag försöker föra dem åt något 
speciellt håll. Jag var intresserad av just deras svar. 
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A5(H+#>.$&$(

Jag kommer i detta avsnitt att först presentera de olika teman som jag ställt frågor kring och 
hur eleverna svarat.  

E"!#F5(%(2%>6%:#

När jag började med mina intervjuer hade jag inga planer på att intervjua lärarna, men 
eftersom eleverna så ofta refererade till dem samlades vi och hade ett informellt samtal. Detta 
samtal har jag spelat in och transkriberat. (Bilaga 2) I diskussionen som följer refererar jag 
ibland till lärarnas åsikter. 
 
De talar mycket om hur de skall få eleverna att förstå hur olika epoker hänger ihop och 
framförallt med att få dem att se hur det som händer idag hänger ihop med det som hände i 
dåtid. 
 

E",#-.+2+.>/*2.1*/(#

Relationen mellan då, nu och sedan är central när man talar om historiemedvetande. Här följer 
fyra frågor som jag på olika sätt tycker hänger ihop med tid. 
 

1. På vilket sätt hänger dåtid ihop med nutid och framtid? 
 
Eleverna är alla runt 12 år, men de har olika erfarenheter med sig. Det finns inga signifikanta 
skillnader mellan grupper av elever i denna fråga. De uppfattar frågan som abstrakt och svår i 
första läget, men när vi diskuterat en stund så ser de ett självklart samband.  
 
Hos de enskilda eleverna är det de mer målmedvetna eleverna som ser det tydligaste 
samband"03#A%?+&#/1<"'#)U?#Z(<#0'1&('#-(&!>+..#&E#/;#>.%'#Z(<#>100'"#%#$'(?0%!"&3)#R'/(!#$';&#
H'%0'"(#E00'V,2"'#+'+#%&$D'#$'(?0%!"&T#)C;0%!"&#1'#!"0#/+?#*('#$D'E03#Y'(?0%!"&#>D'Z('#&1/0(#
vecka. Det var krig i Eritrea och nu är jag här. Det kan bli så att det är svårt för mig i Sverige 
för att jag är mörk. Men jag tror inte det är så besvärligt här i B-/0(!#!1'#Z(<#21&&"'#$+.23) 
 
H!%0-#0V,2"'#/%<#/(2&(#01&2(&!"#D*"'#0%!#+,-#/1<"'#/;#-1'T#)Jag tänker inte så mycket på min 
framtid. Jag tänker mest på nu. Nästan för mycket. Jag var för mycket med en kompis, men då 
*%.."#"&#(&&(&#%&0"#*('(#/;#?V,2"0#?"!#?%<#/"&I#?"&#!"0#01&20"#Z(<#ZE#%&0"#:;#!;3)#_+&#*('#
*1.!%<0#?"!*"0"&#+?#/%00#)&E."*(&!")#+,-#-(!"#-".(#0%!"&#2+..#:;#*('#(..(#*1&&"'#>"$(&&#/%<#
*%(#^A6#+,-#)`%.!!(<>+2"&)#:;#&10"03# 
 
A-(.(.(/#E00(.(&!"T#)Man måste veta vad som hände i historien för att förstå det som händer 
%!(<)#1'#'":'"/"&0(0%*0#$D'#?;&<(#(*#"."*"'&(3 
 
De tre tidsformerna hör alltså samman och påverkar varandra. Här kan man se en förklaring 
till de olika svaren. För Emilia är det stor skillnad på en eller två veckor eftersom hon lever 
ständigt uppkopplad, medan det för Arsad alltid finns en referenspunkt i flytten från Eritrea. 
 
Lärarna i klasserna har också reflekterat över tidsformerna. 
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David - Man måste på något vis koppla ihop det här med nutid och dåtid. Det är väl det som är 
viktigt med historien. När de %>.(&!#E&!'('#)*(!#/2(..#*%#.1/(#!"0#-1'#$D'@)#)=(!#-('#*%#$D'#
(&*1&!&%&<#(*#!"0#&E@)#C; gäller det att få i dem de där att det vi gör idag är en följd av det som 
hänt i historien. 

 
Stina - 61'#*%#$D'/D2"'#2&V0(#%-+:#&E0%!#+,-#!;0%!#2(&/2"#*%#%&0"#2(..('#!"0#-%/0+'%(#E0(&#&E0%![ 

 
Märta - Tidstänkandet är svårt. Det är inte bara enskilda elever som tycker det. De har en känsla 
för att det var länge sedan, men om det var 50 år sedan eller 500 år sedan har de ingen känsla 
för. 

 
Vi är ju noga med att benämna de olika tidsperioderna, men benämningarna kanske inte är 
(!"2*(0([ 
 

Märta - Den gemene man som levde under tiden visste ju inte att man gick in i en ny 
epok. Vi vet ju inte heller om vi har bytt tid. Vi kanske är mitt i ett sådant brott just nu. 
Vi har ingen aning om var framtida historiker kommer att dra gränserna. När kommer 
de att säga att informationssamhället tog över. Vad vet jag? 

 
 
2. Har saker och ting ändrats under din livstid eller har det sett ungefär likadant ut? 
 
Under denna punkt berättar eleverna om personliga saker som hänt dem. Det kan handla om 
att de bytt klass, flyttat inom Sverige eller till Sverige. Många lyfter fram att de växt, 
utvecklats och blivit klokare. De berättar också om idrottsliga framgångar, att de fått syskon 
eller att de brutit armen. 
 
Sju av pojkarna lyfter fram politiska förändringar. Det som nämns är 11/9, Obamas seger och 
kriget i Irak. Endast en flicka har nämnt någon politisk förändring; att Obama blivit president. 
Två pojkar nämner IT-utvecklingen som en viktig förändring under deras livstid. 
 
När det gäller denna fråga, vad man vill lyfta fram under sin levnad, är det en tydlig skillnad 
mellan pojkar och flickor i det att pojkar lyfter fram fler förändringar som gäller hela 
samhället.   
 
H&#(*#!"#"."*"'#/+?#$.V00(0#0%..#A*"'%<"I#R&!'"ZI#/2'%*"'T#)Vi har flyttat från land till land för 
att hitta ett bättre ställe att bo på. Från Serbien till Frankrike, från Frankrike till Tyskland, från 
Tyskland till Danmark och sedan tillbaka till Tyskland och sist till Sverige 2001. I Italien har 
*%#+,2/;#>+00#0%!%<('"3#bV/2.(&!#*('#.1&</0(#0%!"&#*%#>+!!"3)#H&#(&&(&#"."*I#^E-(??"!I#
E00'V,2"'#/%<#?"'#2+'0$(00(03##)Y.V00"&#0ill Sverige. Kriget i Bagdad. Det blev våldsammare hela 
0%!"&3)#Det är tuffa minnen att bära med sig.  
 
b*;#$.%,2+'#%#c(#0('#E::#?%.ZD$D'1&!'%&<('3#^(<!(."&(#E00'V,2"'#/%<#/;#-1'T#)Miljön har blivit 
sämre. Man slänger papper på gatan. Om man håller på så där kommer det inte att finnas 
*(00"&#2*('3#YD'#*('Z"#<'"Z#?(&#/.1&<"'#:;#<(0(&#2(&#"&#?(//(#!ZE'#!D3) 
 
R&&(#/1<"'T#)Vissa djur har blivit mer utrotade än förut. Förr åt man hur många torskar som 
-"./0#+,-#&E#10"'#?(&#&1/0(&#%&<(#(../3) 
 
Miljömedvetandet återkommer starkare i nästa fråga. 
 



22 

3. T ror du att saker och ting kommer att förändras mycket de närmsta 15 åren? 
 
Det finns mycket hopp om en bättre framtid, men också stor oro. 18 av eleverna är oroliga för 
att miljön skall bli sämre. Fördelningen mellan pojkar och flickor när det gäller denna oro är 
ganska jämn. När det gäller lösningar är det en flicka som hoppas på elbilar för att minska 
växthusgaserna, medan fyra av pojkarna är positiva till teknikens möjligheter att lösa 
problemen.  
 
Oron gäller Sverige och deras egen framtid, men många ger också internationella utblickar. 
 
I elevernas tankar inför framtidens miljö ingår inte att de själva skall vara aktiva i arbetet för 
en bättre situation. Här följer några röster: 
 

Arsad - Jag hoppas att klimatet inte skall bli värre.  
Linus - Det kommer att vara mycket föroreningar och sådant och mycket mer teknologi, mer 
datorer. 
Erika. - Jag hoppas att miljön har blivit lite bättre, att det blivit lite mindre utsläpp. 
Peter - Något som händer i USA eller att de skriver på den där miljögrejen i Köpenhamn.  
Kalle - Jag tror att det kommer att bli bättre med miljön och sådant. Att folk kör elbilar och att 
bensinen försvinner. Avgaser som skapar växthuseffekten skall försvinna. Nya smarta 
uppfinningar. 
Anna - Det kan ju hända att allt vatten tar slut. Det går ju typ liksom en cirkel . Man vet inte när 
den cirkeln tar slut. Man använder så mycket vatten. Många kommer att dö. 
Man kanske kan få mer elbilar i landet så att det inte kommer en massa avgaser som förstör 
landet. 
Sabra - Det är ont om vatten . Det kommer inte att räcka i Afrika.  

 
Drömmar om tekniska lösningar syns hos några av pojkarna. De vill inte ändra sin livsstil, 
men de hoppas på elbilar. 
 
Två elever, den ena med rötter i Bolivia, säger att världen kommer att gå under 2012, enligt 
mayakalendern. Här syns ett tydligt avtryck från populärkulturen3. 
 
Det finns också enstaka röster om hopp om minskat våld i världen och att ekonomin skall bli 
bättre. 
 
4. T ror du att ditt liv kommer att ändras mycket under de närmsta 15 åren? 
 
I denna fråga blir svaren förstås mycket mera personliga. Eleverna kommer in på yrkesval och 
intressen. Det vanligaste önskeyrket är att bli fotbollsproffs. Det yrkesvalet gäller för sex 
pojkar och en flicka. Här syns inget av deras oro inför miljön. Man skulle annars kunna tänka 
sig att några hade kunnat tänka sig yrken som skulle kunna innebära förändring. 
Y+0>+../:'+$$/#2(&/2"#%&0"#<D'#/;#?V,2"0#$D'#(00#?%&/2(#?%.ZD:;*"'2(&[ 
 
Av eleverna med invandrarbakgrund är det bara en som inte vet vad han/hon vill bli. Sju 
elever med svensk bakgrund anger att de inte vet. Tre elever tror att de kommer att 
arbeta/utbilda sig utomlands. Av dem har två invandrarbakgrund. 
 
Kan det vara så att när man redan har varit med om stora förändringar så kanske man inte tar 

                                                 
5!"#$%&'()*+,*)(-(.&/#00&.12(13(45$1'2(6%%&.#78(95%(*++:;!
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framtiden för given utan tänker mycket framåt, oroas och vidtar steg för att bättre klara sig. 
Jag har inte diskuterat det med eleverna, men det kanske också är så att föräldrarna pressar på 
åt det hållet. Yrkena man önskar är de traditionella högstatusyrkena; läkare, ingenjör, 
0(&!.12('"3#^+!"2.1!"'#+,-#:+.%/#-D'#%&0"#'%20%<0#!%0[ 
 
Några röster: 

Andrej - Jag jobbar som polis, fast inte i Sverige. Gärna utbilda mig i USA eller England. Jag 
måste arbeta mycket i skolan för att få höga betyg för att lyckas. 
Glenn - Jag har säkert körkort, bor i en lägenhet och har ett bra jobb. Fotbollsproffs är en dröm, 
men det går kanske inte. Jag skulle vilja utforska någonting, kanske något kring friidrott. 
Janina - Gift, egen lägenhet eller hus. Ha en butik och sälja modekläder. Det är inte så mycket 
jag kan göra nu i min egen ålder, men när jag kommer upp till gymnasiet så kan jag ta den 
linjen.  
Anna - Jag är jätteintresserad av hästar. När jag gått klart skolan skall jag gå på college i USA. I 
USA finns hästspecialister som vet jättemycket. Jag vill lära mig mer. Jag vill ha ett bra liv 
framåt. 
Sabra - Jag vill bli läkare och lära mig svenska.  
Evita - Jag är tandläkare. Jag kanske flyttar från Sverige. 
Arsad - Rädd för att fler inte skall gilla mig eftersom jag är muslim. Söka jobb. Gifta 
mig. Ingenjör. Jag måste bli bra på matte och ha bra fantasi för att rita hus.  

 

E"3#G(1*1:1'.#!#0%&6%#

För att tidsdimensionerna skall hjälpa eleven att utveckla sitt historiemedvetande måste 
kronologi och faktakunskaper finnas med. De frågor som följer här närmar sig det som kan 
kallas historieförståelse. Jag ställer inte faktafrågor, men resonemangsfrågor som kräver 
traditionella historie- och färdighetskunskaper. 
 
1. V ilka samband kan du se mellan olika historiska epoker? 
 
Detta var en mycket svår fråga. Jag försökte omformulera den så att den gällde de två senaste 
epokerna eleverna läst om; vasatiden och stormaktstiden. Av 27 elever sammanlagt var det 11 
/+?#/*('(!"T#)="0#%&0")3#d*'%<(#/*('#-(&!.(!"#+?#(00#!"0#*('#/(??(#2E&<(/.120I#(..0%&<#/.E0('#
:;#)0%!)I#!"0#*('#ZE#2'%<3##C"0#/V&/#%&<(#0V!.%<(#/2%..&(!"'#?"..(&#2.(//"'&a eller mellan pojkar 
och flickor .  
 
De kunde beskriva vad som hände under de olika perioderna, men inte se hur de hängde ihop. 
Vid intervjun med Mahmud, som inte hunnit med att läsa så mycket svensk historia, valde jag 
att diskutera Mesopotamien och Babylonien istället. Han såg glad ut för att jag kände till 
något om hans historia, men inte heller han hade några funderingar kring samband. 
 
Lärarna är medvetna om elevernas svårigheter. 

Märta - Det är svårt med tidsperspektiven, att förstå hur länge sedan något var. Det gäller att ge 
exempel så att eleverna kan se att dåtid och nutid hänger ihop. Hur det ena eller det andra har 
påverkat. Att man kan se spår idag av det som hände. När vi talade om Gustav Vasa och 
reformationen och hur svårt det var. Och därför är folk fortfarande idag katoliker eller 
protestanter och det beror på slitningar under 15- och 1600-talet. 
Att knyta ihop det idag t.ex. när det väljs en ny påve. Att ge exemplen när det just händer. 
 
Stina - Vi läser ju i block och det kanske blir för lång paus mellan att man läser om de olika 
epokerna. Så var det när vi läste i skolan själva.  
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David - Man kanske markerar skillnaderna för mycket.  
 
Stina - Vi kanske behöver bli duktigare på att lyfta upp fakta från den tidigare perioden i 
samband att vi börjar med en ny epok. 
 

Stoffträngsel är också en del i att det är svårt för eleverna att förstå historien. 
 
Märta - Men jag förstår inte hur de har tänkt på Skolverket inför Skola 2011. Vi skall hinna med 
att läsa från forntiden till år 1900 på tre år. Hur skall vi kunna göra det med fördjupade 
kunskaper så att de kan urskilja de olika dragen i Östersjöpolitiken, som det står i de nya 
kriterierna. Man blir alldeles matt. 

 
2. F rån vilka källor lär du dig historia? 
 
När eleverna svarar spontant på frågan refererar de alltid till skolhistorien och de två källor 
som kommer först då är läroboken och läraren. Fler flickor än pojkar nämner skönlitteratur 
som informationskälla, men skillnaden mellan könen är inte stor. Ungefär lika många pojkar 
som flickor anger nätet som en viktig informationskälla. När jag ställer frågan om mamma 
och pappa berättar något så svarar alla ja och de utvecklar svaren med att involvera far- och 
morföräldrars berättelser. 
 
För invandrareleverna gällde att föräldrarna såg till att de skulle kunna hemlandets historia. 
Dessutom angav många att de såg på hemlandets TV och läste böcker på sitt hemspråk. Två 
av eleverna i denna grupp har angett att de gärna hade läst om sitt lands historia även i skolan. 
 
Eleverna i båda klasserna anser att lärarna är viktiga som informationsförmedlare. 
 
Några röster:  

Shalala - Mest från böcker och ibland på Internet. Jag gillar inte att sitta vid datorn, så det är 
bara lite. Bara när jag verkligen är intresserad av något. Gustav Vasas flykt var en sådan sak. 
Läroböcker. Fröken lär mig jättemycket. 
Jag vet inte så mycket om den serbiska historien. Det verkar på något sätt tråkigt.  
Min gammelmormor berättar ibland spännande saker. Ibland glömmer jag bara bort vad de 
säger, men när det intresserar mig vill jag bara höra mer och mer. När hon berättar om när hon 
var liten. Det som var förut händer inte nu. Det hände mer då verkar det som. Hon berättar  
t.ex. om vad de hade för kläder. Dom ser ganska roliga ut faktiskt. De ser så så gammaldagsa ut. 
Man skulle inte vilja leva då, men ibland önskar jag att jag kunde vara där och stå bredvid för 
att uppleva hur det var. 
 
Sabra - Läser böcker och föräldrar och lärare berättar. Eller så använder jag internet för att lära 
mig mer om iransk och kurdisk historia och så chattar jag med kompisar. 
 
Anna - Fröken berättar och läser högläsningsböcker om historia. Typ alla i klassen gillar att 
höra och det är verkligen jättespännande. Hon har läst sex böcker nu som har med historia att 
göra. Vi läste en bok nu som har med stormaktstiden att göra och när vi läste om vikingatiden 
läste hon en  bok som har med den att göra.  
Det är skönt att läsa själv, men det är fortfarande skönt att bara sitta och lyssna, slippa läsa och 
bara höra. 
 
Glenn - Historieböcker, lärare och de filmer fröken visar. Mina föräldrar berättar om hur det var 
när de var små. Jag frågar om hur det varit i min släkt. Föräldrarna släktforskar och de kommer 
från Polen båda två. Det kan spela roll för om man får jobb. Dom flesta företag vill väl ha 
svenska anställda.  
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Andrej - Skolböcker och skönlitteratur. Filmer. Jag tittar mycket på intervjuer på Youtube. Det 
finns t.ex. intervjuer med Eichman. Jag är mest intresserad av 2:a världskriget. Jag googlar 
ibland. Om man skriver Hitler kommer hur många sidor som helst. Fast det är ju inte så mycket 
som är sant av allt det. Sen tittar jag på Wikipedia.  
 
Pappa berättar om vad som hände när Bosnien och Kroatien ville bli fria från Serbien. Så sent 
som 2008 blev det ju krig när Kosovo ville ha en egen stat. 
 
Jag kan väldigt mycket om serbisk historia. När USA bombade ner kopian av Vita huset i 
Washington som finns i Belgrad. Det är fortfarande bombat där. Det har jag sett med mina egna 
ögon så sent som i år4.  
 
Det är bara mormor och morfar kvar i Serbien nu. När de är döda är det väl inte så mycket idé 
att åka dit längre. Istället för att slösa pengarna på att åka dit kan vi åka till Thailand som vi 
gjorde för två år sedan.  
 
Emilia - Böcker och lärare.  Jag letar på Wikipedia. Jag ser på history channel på TV. Det är 
intressant med historia. Mamma har berättat lite om när jag var liten och när hon var liten. Hon 
lekte typ med dockor när hon var 15 år. Mina morföräldrar tjatar om att de var ute och lekte 
istället för att sitta vid datorn. Jag tycker det verkar bättre nu. 
 
Rasmus - Böcker och filmer. Filmer är ju historia. Böcker är historia. Historia och historier är 
samma sak. I datan kan man spela historia. 

 
Detta är klasser där lärarna ägnar mycket tid åt att läsa historiska ungdomsböcker och av 
svaren framgår att eleverna uppskattar detta mycket. 
 
3. Vad kan man lära sig av historien?  
 
Det vanligaste svaret lyder: Hur man levde förr. Fyra flickor och en pojke säger att man kan 
lära av historien för att inte upprepa samma misstag.  
 
I 6a är det fyra elever som anger att man lär sig av att göra jämförelser över tid och två flickor 
att man kan jämföra olika områden med varandra.  
 

Anna - Man läser vad som har hänt. Man skall inte glömma hur bra vi har det och hur svårt dom 
hade det förr och så där. Man skall inte glömma hur de hade det under 2:a världskriget och 1:a 
och så där. Hur de fick gömma sig i gropar och så där. Nu i Sverige har vi nästan aldrig några 
krig så vi kan bara ta det lugnt liksom. Förr använde man inte lika mycket bil och så där. Man 
hade det mer hemtrevligt. Man var mycket mer med familjen och var hemma och hjälpte till. 
Det var nog tungt att hämta vatten men de verkade ha det bra med varandra och så. 

 
Janina - Rätt så mycket. Man lär sig att känna till världen, hur det var förr i tiden och nu. Man 
behöver det i sin utbildning. Jag läser om vad barn har blivit utsatta för. Inte så mycket i 
Sverige, men i hela världen. 

 
Miljöfrågan finns även med på ett hörn. 

                                                 
4 R&!'"Z#;0"'2+??"'#%#$."'(#/*('#0%..#!"00(#(00#)-(#/"00#?"!#"<&(#D<+&)3#4e/"&#/2'%*"'#+?#!"00(#
och han påpekar att för att stärka sanningshalten finns ofta ord s+?#)Z(<#/;<#!"0#?"!#"<&(#
D<+&)3#C"0#<"'#empirisk trovärdighet. (Rüsen, 2004 s. 65-69). 
!
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Andrej - Miljön i den tiden. Man kan lära sig nästan allt, men en sak har jag för mig. Man kan 
inte känna hur det luktade då. Det sägs att det luktade jätteäckligt, framför allt på gatorna. 
Särskilt på vasatiden och under stormaktstiden. 
 

E"@#H*+.9.+/*#

Att se sig själv som en del av historien är en viktig del i ett utvecklat historiemedvetande. 
Viktigt här blir kopplingen mellan den lilla och den stora historien, mellan den privata 
historien +,-#)/2+.>+2/-%/0+'%"&)3# 
 
1. Vad är historia bra för? 
 
Svaren på denna fråga påminner mycket om föregående fråga. Därutöver säger eleverna att 
historia är roligt och spännande och att man kan få jobb om man är duktig på historia och att 
det är allmänbildande. 
 
William sa: Man skall ju veta vad som har hänt förr i tiden. För om alla böcker försvinner ska 
man ju veta så att man kan skriva nya. Om jag får ett barn kommer jag att berätta om när jag 
var barn och vad vi lekte. 
 
2. Ä r historia viktigt för dig? Varför? 
 
Nästan alla elever framhåller att den egna historien är viktig för dem.  
 
De tre pojkarna med invandrarbakgrund anger olika orsaker till att historia är viktigt; historia 
skall överföras från vuxen till barn och man måste kunna både sitt hemlands historia och den 
svenska eftersom man bor i Sverige. Flickorna med invandrarbakgrund har inte ansett historia 
som särskilt viktig. Pojkarna kommer från Serbien, Eritrea och Irak. Kan det vara 
könsrollerna där som ger pojkar ett ansvar för att föra historien vidare? Flickorna kommer 
från Serbien och Ku'!%/0(&[#C"0#1'#&(0E'.%<0*%/ alldeles för få respondenter för att jag skall 
kunna dra några slutsatser. 
 
R&&(#*%..#(00#!"&#:'%*(0(#-%/0+'%"&#/2(..#$;#/0D''"#:.(0/#%#/2+.(&3#)Jag gillar ganska mycket 
historia. Mamma brukar berätta och visar videor från när jag var liten.  
De skulle vara kul om man jobbade med släktträd i skolan och man kom på att Gustav Vasa 
var en gammal, gammal släkting. Det skulle vara jätte-jätteroligt.)  
 
När lärarna diskuterade denna fråga var de oroliga för att vissa elever skulle känna sig 
utanför. 
 

Stina B Det har blivit så svårt med tiden detta med elevernas privata historia. Visst har det blivit 
mycket svårare? Vi har så många skilsmässobarn. Det är så konstiga familjeförhållanden. 
 
Märta B Det är så känsligt med familjehemsplacerade barn som faktiskt inte har några 
möjligheter att at reda på något om sin historia. Då står man där och känner att man inte vill 
utsätta barnen för de där krångligheterna. I förra omgången hade vi två fosterhemsplacerade 
som inte hade någon aning om sin historia. De blev omhändertagna vid några månaders ålder. 
 
David B Vi jobbade med släktforskning i en sexa för några år sedan. Det väckte väldigt stort 
intresse. Men detta är några år sedan. 
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3. Hur tänkte du k ring historia när du var yngre? 
 
De flesta anger att de inte tänkte på historia alls eller att det var som sagor. Det finns inga 
tydliga skillnader mellan olika grupper. 
 

Rickard - Lek är historia. Man leker, typ hittar på något med svärd. Då är det väl historia. Det 
var kul. Vi hittade bara på. Vi tittade på film och härmade. 
Andrej - Jag tänkte inte så mycket, inte förrän fröken började visa bilder när hon var i Warsawa. 
Då började jag leta på nätet. 
Magdalena - Man tänkte att vi kom direkt efter dinosaurierna typ. 
Sabra - Jag tänkte inte så mycket på historia när jag var liten. Jag tänkte att historia bara är krig 
och sådant. I historia händer mycket krig. 

 
Andrej, som är en av de elever som är mest intresserad av historia och läser mycket historia 
på fritiden, berättar här att det är frökens berättelse och bilder från Warsawa som startade hans 
intresse.  
 
4. Vad betyder det du vet om vad som hänt för r i tiden för ditt sätt att tänka och känna 
för olika händelser? 
 
Detta var ju en oerhört komplicerad frågeställning. Jag utgick från en bild när vi diskuterade 
frågan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De flesta ansåg att man reagerar olika beroende på den man är (10 elever). Näst flest nämnde 
intressen och kunskap som skäl för att man möter nya händelser på olika sätt. 
 
Några elevröster: 

Arsad - C"0#:;*"'2('#.%0"3#="0#%&0"[#U.%2(#:"'/+&"'#2+??"'#(00#'"(<"'(#:;#+.%2(#/1003#^(&#-('#
olika historier med sig. 
Simon - Jag intresserar mig mest för sport eftersom jag idrottar. Om det skulle hända något i 
världen som drabbar alla så är det intressant. 
Elsa - När jag ser på TV om barn i Afrika så vet jag att vi hade det lika fattigt i Sverige för länge 
sedan. Det är bara här uppe i Europa vi har det så här bra. 

 
Andrej - Barack Obama är min favoritpresident. Om jag hör något nytt om honom så vill jag att 
det skall vara bra. Mahmud har varit med om mycket. Han har sett krig framför sina ögon i 
Bagdad medan jag tänker i huvudet hur det ser ut. För honom är han i ett land utan krig och en 

Nyhet: Valet i Irak 
kritiseras. Våldet på 
gatorna i Bagdad 
drabbar kvinnor och 
barn.  

 
Person-
lighet 

Livs-
erfaren-
het 
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mycket bättre miljö på alla sätt. Jag vet inte hur han tänker, men jag tror inte han bryr sig om 
Obama. Han är nog mer intresserad av nyheter om Irak. Nu har det ju stått mycket om 
Berlinmurens fall och då försökte jag se allt från det. Det var en massa bråk den dagen i Berlin 
också. Det såg jag i och för sig på en serbisk kanal.  
Hos oss tittar vi inte så jättemycket på svenska nyheter. I köket har vi en TV . Där tittar mamma 
på serbiska kanaler kopplade till parabolen. I vardagsrummet tittar pappa på sport. Jag har en 
egen TV i mitt rum där jag spelar TV-spel. 

 
Andrej svarar här både på hur han själv blir intresserad av vissa saker i nyhetsflödet eftersom 
han kunskaper om dem, men han tar dessutom upp hur en klasskamrat skulle kunna reagera. 
Det är som att han vill förklara för mig hur det kan vara. 
 
De flesta av eleverna hade inte tänkt kring den här typen av frågeställning tidigare. De ville på 
något sätt att en nyhet skulle vara lika för alla på ett slags rättvist sätt.  
 
5. Vad skall historia handla om för att den skall vara intressant för dig? 
 
Svaren är i många fall som förväntade. Det är en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor när 
det gäller intresset för krig i historien. Sex pojkar anger att krig och konflikter är det mest 
intressanta. Ingen flicka sätter det på första plats.  
 
Könsskillnaderna är större än etnicitetsskillnaderna. Arsad avviker som individ när han anger 
att USA:s historia är viktigast. Han lyfter också den svarta revolutionen. Han kommer från 
Eritrea och känner trycket av att han är avvikande på grund av sin hudfärg. 
 

Rickard - Det ska hända mycket. Det kan handla om krig. Att sitta och titta på krig på film är 
väl kul, men det är nog inte så kul när det kommer i verkligheten. Det är läskigt. 
 
Glenn - Långt tillbaka i tiden. Stora grejer. Stormaktstiden. Krig och kungar är mer intressant, 
det är mer action. 
 

bZ"Z"'&(#%#>;!(#2.(//"'&(#(&<"'#(00#!"#1'#%&0'"//"'(!"#(*#)(..0)#".."'#(*#-E'#*(&.%<0#$+.2#-(!"#
det.  

Ester - När man läser om vad som hände förr i tiden. När det var krig. Allt är ungefär lika 
intressant. Om jag hade fått läsa om hästar hade det varit extra intressant. 
Sylvia - Vad som helst. Något man vet eller något man inte vet. När man gör någon rolig 
uppgift av det så blir det roligt. Hur människor har det är det viktigaste. Man får en känsla av 
hur de hade det. Förändringar för hur folk haft det. 
Lina - Musik och lite natur och så. Man får lära sig om hur de betedde sig då. Vad de äter och 
dricker och vad de har på sig och så.  

 
Två flickor, en i varje klass, säger uttryckligt att de vill läsa mer om kvinnor i historien. 

Erika - Jag tycker inte det är så jätteintressant. Inte bara handla om killar utan också om tjejer. 
Det skall vara barn och tjejer med i historien, ett mer vardagligt liv. 
 
Edith - Vad som helst. Det som verkar spännande, bara det inte bara är gamla gubbar som 
skjuter på varandra. Hur vanligt folk hade det under krigen. 

 
Två invandrarelever talar uttryckligen om intresset för annat än svensk historia. 
 

Arsad - Det som händer ute i världen. Amerikansk historia. Det är ett stort land och det händer 
mycket saker i ett stort land. Det har ju varit en svart revolution. Ekonomin har gått bra. Mycket 
invandring från många olika länder. Svensk historia är inte mitt starkaste ämne inom historia.  
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Mariel - Hur folk hade det förr. Jag vill gärna läsa mer om Bolivias historia eftersom jag har 
mammas släkt där. Fast jag kan ganska mycket redan. 

 
 
6. Vad skall historia handla om för att den skall vara viktig för dig? 
 
De flesta elever svarar exakt samma sak på frågan vad som är intressant och vad som är 
viktigt med historia. Rasmus, som vurmade för krig och konflikter i förra frågan svarade så 
här: Krig är inte viktigt. Det är väl kärleken som är viktigt enligt folk. Enligt mig också. 
Sofia lägger ett annat perspektiv när hon säger: Om det är viktigt skall man lyssna noga även 
om det är tråkigt. 
 
7. Vad är viktigt att minnas? 
 
Här spretar svaren mycket. Tre elever anser att det är viktigt att minnas det som visar en 
utve,2.%&<3#G%&&"(#/(T#)Lite vad som hänt. Olika kungar och vad de har gjort och så. Vad 
+.%2(#-('#<Z+'0#$D'#+?#!"#%&0"#-(!"#<Z+'0#!"0#/;#-(!"#!"0#%&0"#/"00#E0#/+?#!"0#<D'#&E3)#A(?E".#
E00'V,20"#!"0#/;#-1'T#)_E'#!"0#*('#$D''#%#0%!"&#YD'#(00#2E&&(#/"#(00#!"0#-(' >.%*%0#>100'"3) 
 
Två elever tar upp Hitler och judeutrotningen som exempel på något man inte får glömma.  
 

Andrej - Jag tycker att man aldrig skall glömma bort vad Hitler har gjort mot judarna och mot 
vårt folk, zigenarna. Det är just det. Romer får inte glömma vad som hände i Tyskland. Att de 
varit med om något sådant elakt. 
 
Anna - Hitler och vad han gjorde. Det är ju många människor som säger att det inte har hänt och 
då är det ju väldigt viktigt att fröknarna berättar om det. Annars hade jag säkert inte vetat om det 
och sagt att det inte har hänt och så där.  

 
AV.*%(#01&2"'#:;#*(!#/+?#1'#*1'0#(00#?%&&(/#E0%$';&#(00#?(&#/2(..#?;#>'(T#)Om man inte har 
något minne är man ingen. Goda tider. Man blir gladare av att tänka på det positiva. De dåliga 
tiderna vill man glömma bort så fort som möjligt. De är deprimerande. Jag vill minnas saker 
från det att jag var liten och det man lärt sig i skolan eftersom man har nytta av det i 
$'(?0%!"&3) 
 
8. Ger samlande och sorterande av föremål historisk kunskap? 
 
Det var inte många som hade samlat, men de som hade gjort det ansåg att det gav historisk 
kunskap.  
 

Johanna - Jag har samlat kapsyler. Vi fick från våra föräldrar som de hade samlat när de var 
små. Då berättade de en massa om hur det var förr. 
 
Valter - Jag har samlat på frimärken. Jag har fått många kungar på frimärkena. Då lär jag mig 
hur de ser ut och när de regerade. 
 
Peter - Jag samlade på Star Warsfigurer. Pappa hade gamla från 70-talet och jag fortsatte samla. 
Det skulle vara de gamla bilderna. Jag har lärt mig hur modellerna såg ut och kunde se vilka 
bilder som var gjorda i USA och vilka som var gjorda i Kina. 
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Andrej - Jag samlar på bilder/foton som rör andra världskriget. Jag skriver ut bilder från nätet 
och har dem i ett album. Jag sorterar utefter den ordning, åren, jag tror de skall vara. De sista 
bilderna är från när ryssarna kommer till Tyskland och Berlin.  
Jag bryr mig inte så mycket om den romska historien. Det sägs att vi kommer från Indien. Inte 
för att jag vet så mycket om det är sant. Men min pappas föräldrar är födda i Serbien och deras 
föräldrar. Ingen är född i Indien. Jag tror faktiskt inte på det. 
Jag är mycket intresserad av 1:a världskriget, men det finns inte så mycket böcker om det på 
biblioteket. Det finns inte lika mycket detaljerade beskrivningar som om 2:a världskriget.  
Men tänk att det finns folk idag som inte tror på att det som Hitler och Eichman och dom har 
gjort är sant. Vi har sett i skolan hur en polsk kvinna berättade om hur det var i de nazistiska 
lägren. Vad hon har gått igenom. Hon visade bilder på hur hon har sovit på en säng utan 
madrass i ett stall där grisar har gått. Det finns folk som inte tror på det. 
De nyaste bilderna av de jag samlar är på Berlinmuren. 

E"E#=%*+:.*'#

I min modell (s. 16) satte jag handling längst till höger. Med det menar jag att man som 
individ eller som grupp bjuds in att delta, att vara aktiv i sitt liv och i det samhälle man lever i. 
 
1. Hur blir historia till? 
 
Detta är en fråga eleverna inte tidigare hade funderat över. En stor majoritet säger att allt blir 
historia. Det bara blir av sig självt. 
 

Elsa - Det som händer. Allt som sker blir historia.  
 
Evita - Ingen aning. Det blir ju en historia av allt det man gör. Det man minns. Man måste 
komma ihåg så att man kan berätta så att det blir en historia.  

 
Fyra elever anger att det blir historia om någon har skrivit ner en händelse. 

Erika - Någon skriver ner. När någon gör blir det historia. 
Simon - Folk som skrev om det förr i tiden. Så hittar man det och så läser man det. 

 
Andra (fem elever) tänker att det måste vara något speciellt som händer för att det skall bli 
historia. 
 

Johanna - Det händer kanske något speciellt, att någon blir kung eller så. När jag tänker på 
historia är det kungar och drottningar som ploppar upp i mitt huvud.  
Anna - Någon människa som gör något bra, eller som gör något jättedåligt. Då berättar 
jättemånga människor om det och då blir det historia.  

 
Fyra elever är inne på att det man berättar blir historia. Det man berättar är en historia och att 
den skildrar det som har hänt gör det till en historisk berättelse.  
 

Glenn - Ingen aning. Om det händer något så berättar en för en annan och så fortsätter det 
sedan. Att jag blir intervjuad nu kommer jag säkert att berätta hemma och då blir ju det historia, 
men kanske inte så viktig historia. 

 
2. Hur påverkar du historien? 
 
Fler flickor än pojkar tror att de kan påverka historien. Det kan bero på att de definierar 
historia på ett vidare sätt.  
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Elsa - Alla gör historia. Om jag cyklar eller inte har det ingen betydelse för någon annan. Om 
jag inte låter en person vara med i ett sammanhang påverkar det den andres liv lika mycket som 
om personen fått vara med. 
 
Evita - Mina kompisar kommer ihåg något som jag har berättat. Det jag gör idag blir historia i 
morgon.  

 
Pojkarna anser i större utsträckning att man måste göra något speciellt för att påverka 
historien. 
 

Glenn - Det kan ju bli så om jag blir forskare eller så. 
 
Simon - När jag gör något stort och viktigt så kommer jag till historien. 
 

Jag har inte mött många lärare som satt fokus just på detta, och elevernas svar här tyder inte 
på att de fått hjälp med att reflektera över hur historia skapas. 

E"I#$/(566/:2/(#

Berättelsen ger möjlighet att se vilka värden som var dominerande, kunna se samband och 
känna empati med människor i historien. Berättelser är också något som eleverna i intervjun 
angett som en viktig informationskälla. 
 
1. Vad betyder filmer och böcker för din historieuppfattning? 
 
De flesta tycker att de lär sig mest genom att läsa historieböcker och genom att lyssna på 
läraren.  
 
Sju elever anger att man ser miljön bättre genom att se på film.  
 

Anders- Om man ser på film så lär man sig deras miljö. Hur dom bor, hur dom lever. Man 
kommer ihåg mer om man ser på film. 
 
Elsa - Man lever sig in i historien mycket bättre genom filmer och skönlitteratur. Jag vet inte. 
Det roligaste är nog när man tittar på filmer som handlar om det man läst i historieböckerna. 
Man lär sig om historien genom att se historiska filmer. 

 
b'+0/#(00#H*%0(#E::/2(00('#(00#/"#$%.?#0V,2"'#-+&#%&0"#(00#-+&#.1'#/%<#/;#?V,2"03#)U?#?(&#/"'#"&#
film kan man berätta den som en historia. Jag minns handlingen i en spännande berättelse, 
?"&#%&0"#!"0(.Z"'3) 
 
Skönlitteratur anges av flera som viktigare komplement till historieboken än film. 
 

Kalle - Jag håller på att läsa en bok om medeltiden just nu. Filmer ser jag också mycket. Man lär 
sig om det som hänt i världen. Men ibland hittar de på. Man kan se hur människor levde och 
bodde. Jag minns mest det jag läst i en historiebok, fast filmer kan man se om och om igen. 
Böcker lär jag mig mer från än filmer.  

 
Flera är medvetna om att man kanske överdriver och spetsar sanningen för att det skall bli 
mer spännande i filmen.  

 
Peter - Ganska mycket. Det är roligare att se på filmer och så, men jag lär mig lika mycket av att 
läsa. I filmer kanske de gör lite grejer som inte har hänt bara för de skall bli mer spännande. 
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Y."'(#(*#"."*"'&(#E::/2(00('#(00#.1'('"&#.1/"'#-D<03#G%&(#/1<"'T#)^(&#.1'#/%<#.%0"#?"'3#f(<#.1'#
mig mer när fröken läser högt för då förstår jag mer än vad som står i boken. Det känns det 
/+?#?(&#/0;'#+,-#2+..('#:;#*(!#/+?#-1&!"'3)# 
 
Andrej svarar inte så mycket på frågan vid intervjun, men när vi träffades första gången 
visade han mig 4-5 historiska ungdomsböcker han hade i sin bänk. Han ville jag skulle läsa 
dem och sa att han snart läst ut alla historiska ungdomsromaner som fanns på biblioteket. 
 
Lärarna i klassen arbetar aktivt med skönlitteratur i historieundervisningen. 

Stina B Och då sa vi det att hon kunde läsa historiska skönlitterära böcker eftersom hon var så 
glad i det. Hon har ofta svårt för sig, men det kanske är just det att vi berättar mycket när det är 
historia. Man knuffar på allihopa. I många ämnen sitter eleverna och jobbar för sig själva. 
 
Märta B Det är mycket kollektivt i historia. Det är mycket berättelser och filmer. Man berättar 
om olika personer och man försöker få lite liv i de här gamla gubbarna och tanterna.  
 
Märta B 61'#*%#.1/0"#)A0D'0(#0V'(&&"'&(#)(*#U.+$#A*"!".%!#/;#1'#!"0 väldigt mycket fakta i det 
som vi läser. Då kanske det inte är så lätt att skilja den skönlitterära boken från en historiebok. 
Samma händelse och samma namn utom de fiktiva återkommer. Det är bara den påhittade 
huvudrollsinnehavaren Rasmus som är påhittad. 

 
2. Vad betyder upplevelser/gestaltningar av historien (ex. tornerspel, besök på museer 
eller borgar , rollspel, historiska pjäser i skolan) för din historieuppfattning? 
 
Det är inte många som tycker sig ha varit med om ovanstående, men några positiva röster 
fanns ändå.   
 

Erika - Det är roligare att läsa skönlitteratur, man lever sig in mera. Vi hade något om gamla 
testamentet i skolan och då fick man spela teater och sådant. Man fick fantisera och leva sig in. 
Man minns mer om man är med om något ovanligt. 

 
Av de få elever som angett att museer gett dem förståelse för historien är det två pojkar som 
uttrycker sig tydligast. 
 

Anders - Vasamuseet var spännande. Man ser saker som är jättegamla. 
 
Glenn - Det är kul att titta på gamla grejor, typ svärd, smycken och båtar. Att de finns kvar fast 
de är så gamla. 

 
De här klasserna kanske inte har varit på så många museibesök eller så har de glömt.  

E"J#K;(5*+/(:.'L/6#

De tre tidsformerna påverkar varandra även i historieskrivandet. Har då elever i år 6 insikt i 
att historien skrivs och skrivs om av människor i nutid? 
 
1. Vem/vilka skapar nutidshistoria? 
 
Även denna fråga var svår att svara på och många elever valde att avstå att svara. Intervjun 
hade ju hållit på en stund och de kanske började tröttna.   
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De som i tidigare fråga angett att alla skapar historia höll kvar vid det temat. 
H'%2(#/(#/;#-1'T#)=%#.1/"'#+?#!"#?120%<(/#>"/.E0I#?"&#*%#/2(:('#-%/0+'%( (..%-+:3) 
 
Andrej visar insikt i att historia är något som ständigt skrivs och har också idéer om vad som 
kommer att bli historia i framtiden och om medias roll: 

Böcker skapar historia. Folk skriver dagbok och utav dagboken skriver man ännu mer detaljerat. 
Då blir det en bok om historia. Jag tror att apartheid kommer att bli viktig historia. Afghanistan 
kommer att bli historia. Media berättar. 

 
2. Vems/vilkas historia är det som skildras i läroböcker och skolans 
historieundervisning? 
 
Endast tre elever ansåg att det var vanligt folks historia som skildras. Övriga ansåg att framför 
allt kungarnas historia var i centrum. Här är det alltså väldigt stor skillnad mellan det man 
tidigare hade angett som intressant och viktigt i historieundervisningen. Ingen angav kungar 
som det viktiga. 
 
Här skulle man behöva diskutera lärare och elever tillsammans. Kan det vara så att det faktum 
(00#?(&#>"&1?&"'#":+2"'#$D'#)*(/(0%!"&)#<D'#(00#!"0#>.%'#2E&<(-%/0+'%(3#U?#!"//(#'E>'%2"'#
sedan hamnar på en tidslinje i klassrummet så finns det inget som påminner om alla andra 
personer i historien. 

E"M#-1:&*.*'#

När man möter nya texter tolkar man dem mer eller mindre omedveten utifrån det 
historiemedvetande man har. 
 
1. Hur kan du veta något om det som har hänt för r? 
 
Skillnaderna mellan de individuella svaren är större än mellan de olika grupperna. Sju elever 
tror att historien är sann om man har hittat gamla texter. De visar ändå insikt i att det kan 
finnas felaktigheter i det skrivna även om det är gammal text. 
 

Peter - Vissa skriver ner vissa saker. Kungen skriver dagbok och så. Vissa saker kanske inte är 
sanna. Dom överdrev nog lite om vissa saker.  
 
Simon - Hur man hittar grejer och sådant som är skrivet. Om man kan se att den är gammal och 
har en gammaldags text så ser man ju att den är äkta. Om det är texter som handlar om krig 
kanske de överdrev lite. 

 
Fem elever anser att man inte kan veta vad som har hänt och flera av dem har funderat kring 
att man kan tolka olika beroende på intresse. 
 

Evan - Man vet inte vad som är sant. Man ser olika saker i samma föremål. 
 
Fyra elever talar om att man kan lita på texter om man hittar dem på flera ställen. 

Andrej - Om du läser ena boken och det står en grej och läser andra boken om samma grej så 
vet du att det är sant. Kanske. Men om det inte var så sant skulle det nog inte sprida sig kring 
hela världen.  
Johanna - Om man hittar två källor på nätet och de påminner om varandra så kan man lita på 
dem. 
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Arsad - Man läser i böcker eller upplever det. Det kan stå på ett sätt i NE och på ett annat sätt i 
Wikipedia. Man kan jämföra texter.  

 
C"0#$%&&/#+,2/;#E00'V,2#/+?#*%/('#:;#/0+'0#$D'0'+"&!"#$D'#.1'('"&3#G%&&"(T#)f(<#.1/"'#%#>D,2"'#
och så. Vissa kan veta enormt mycket om historien, forskare och så. Märta har väl koll om det 
1'#/(&0#".."'#%&0"3) 
 
2. Hur kan historia användas? 
 
Även denna fråga upplevdes som svår och en tredjedel valde att avstå från att svara. 
Två elever kunde se att historia kan användas i ett propagandistiskt syfte.  
 

Evita - Iran gillar inte Kurdistan så jättemycket. Dom är typ fiender. Dom kanske skriver på 
något negativt sätt. I Kurdistan är det en riktigare historia. Den litar jag på i alla fall. 
 
Anna - Vissa kungar vill ju att det bara skall stå bra om dom. Drottningarna har bett att man 
skall sudda bort det som inte är bra för dom. 

 
Några har också uppfattat frågan på ett mer konkret och praktiskt sätt. Två elever anser att det 
är bra i karriärsammanhang att vara duktiga i historia. För övrigt finns många kreativa förslag 
på vad historia kan användas till: 
 

Sara - Berätta för några som inte kan läsa historia själva.  
Maja - Man kan göra en film eller skriva en bok.  
Gustav - Om det blir ett mord så kan man använda det förflutna för att hitta den skyldige. Vad 
gjorde du då och då? 

 
3. K an man lära sig om historia genom att titta på bilder? 
 
Vi blir påverkade av det ständiga mediebruset och bilder är en stor del av detta. Flickorna var 
mer positiva till tanken att man lär sig genom att titta på bilder. De tyckte att man kunde 
utläsa levnadsöden och se miljöer, för att inte tala om kläder. 
 

Sylvia - Man ser hur det såg ut just då. Man kan liksom känna att man varit där.  
Stina - Om man läser en bok och så ser man bilder till så lever man sig in i hur det var. 
Erika - Ja. Bilder från förr i tiden. Man kan lära sig känna igen någon kung eller någonting. Man 
kan se vilka kläder de hade och att de var så smala om midjan. 

 
Antonia är mer kritisk ti..#*(!#?(&#2(&#.1/(#E0#E'#"&#>%.!T#)När man tittar på hur Nelson 
Mandela blev slagen så är det självklart att dom gör fel. Det är viktigt vilken rubrik det finns 
0%..#>%.!"&3)# 
 
Omigen tror jag att vi ser hur stor betydelse läraren har för att uppmärksamma eleverna på 
vad bilder visar och vad de står för. 

E"N#O>P%6.#

)=%#/2(..#.1/(#-%/0+'%(#$D'#(00#%&0"#E::'":(#<;&<&(#<"&"'(0%+&"'/#?%//0(<)3#C"0#1'#"00#*(&.%<0#
svar på frågan om varför man skall läsa historia. 
 
1. Ger historien någon hjälp till hur man skall leva; vad som är rätt och fel? 
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Alla elever utom en svarade spontant ja på frågan. Det verkade självklart att man med hjälp 
av historien fostrades till ett sätt att tänka. 
 

Monice: Nej, jag vet ju det själv. Jag har fått lära mig det sen jag var liten, vad som är rätt och 
fel. 

 
Det var dock inte alla de andra som kunde motivera sina ställningstaganden. Elva elever 
angav genast Hitler som den som stod för det onda. Wallenberg och Mandela var två som stod 
för den goda sidan. 
 

Anders - Man skall vara god. Man skall inte göra sådant som onda gjorde. Inte som Hitler. 
Gustav Vasa var god. Han gjorde jättemycket. Prästerna kanske inte tyckte han var god. 
Andrej - Det hjälper en person att veta att det Hitler gjorde var fel och att man inte kan göra så.  
Magdalena - Hitler är ju ond. Man skall lära sig om honom för att inte göra samma fel. Det är ju 
samma sak som om Obama skulle få för sig att gå ut och ta makten över alla länder. 
Hitler hade ju emot alla människor som inte var blonda, som var judar, som var zigenare eller 
homosexuella eller bisexuella. På det sättet ville Hitler ta över en massa länder för att bli 
jättestort. Och det lär man sig av historien att man kommer ingen vart när man gör så. Hitler står 
för det som är ont. 
Det goda kan ses genom Mandela, att han inte tappade tålamodet, att han gick ut ur fängelset 
utan att kräva hämnd. 

 
Alla är inte lika kategoriska B Elliot: Det finns inte något som är gott eller ont. Vi svenskar 
tycker säkert att Kristian Tyrann gjorde ont, men sen gjorde Gustav Vasa likadant. Det finns 
inget ont eller gott i historien. Hitler undantagen. Det finns alltid andra som tycker tvärtom. 
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Av 27 intervjuer kan jag inte dra några långtgående slutsatser, men jag kan diskutera några 
mönster jag sett. Det mest intressanta och mest glädjande var att eleverna är så intresserade av 
historia och tycker att det är roligt. Samma resultat kan utläsas i NU03, men inte i lika hög 
utsträckning (Berggren & Johansson, 2006 s. 30). 
 
Skillnaderna mellan de olika grupperna var mindre än jag trodde. Syns det då några skillnader 
mellan pojkars och flickors historiemedvetande?  Ja, det finns vissa saker jag sett. Flickorna 
saknar intresse av att läsa om krig och konflikter. De vill hellre läsa om hur vanligt folk har 
haft det. Detta stämmer väl med såväl mina egna erfarenheter från skolans värld som den 
forskning jag läst. 
 
I sina intervjusvar hänvisar pojkarna i högre grad än flickorna till samhälleliga förändringar.  
På frågan om hur man tror att historia blir till är det fler pojkar än flickor som tror att det 
måste göra något väldigt speciellt och viktigt för att det skall bli historia. 
 
Sammantaget är det väldigt små skillnader. Ser det likadant ut om man frågar elever på 
högstadiet eller gymnasiet? 
 
Finns det några skillnader mellan etniskt svenska barn och barn till första eller andra 
generationens invandrare när det gäller historiemedvetande? När de skall tala om sitt liv 15 år 
framåt har invandrareleverna tydligare yrkesambitioner än de svenska barnen. Det är också 
tydligt att flera av dem lever med dubbla identiteter och dubbla historier. Undersökningen 
omfattar inte så många elever och andelen från invandrarfamiljer ganska liten, så det är svårt 
att dra några generella slutsatser. 
 
Hur ser eleverna på relationen mellan sin egen historia och skolhistorien? Precis som i NU03 
anser de att deras egen historia är den viktigaste. Konkret är det tre elever som föreslår att 
man skall få läsa den egna historien i skolan. Det som förenar de elever som visar störst 
intresse av historia är att de är aktiva historieläsare/sökare även på fritiden. De anger också att 
de har stort förtroende för sina lärares historiekunskaper. 
 
Det som överraskade mig var den stora oron för miljön som framkom i svaren, men också 
synen på att historia och med den miljöproblematiken bara händer. De talar inte om sig själva 
som aktörer, som den generation som skall se till att något förändras 
 
Några elever är märkbart mer kunniga och intresserade än övriga. Det är Andrej och Arsad, 
båda första generationens invandrare. Den ene är från Eritrea och den andre är rom från 
Serbien. Båda läser mycket på fritiden och de läser inte svensk historia i första hand, utan de 
läser en historia som motsvarar deras behov av identitetsbygge. Arsad läser mycket om USA 
+,-#!;#/1'/2%.0#)>.(,2#-%/0+'V)3#C"0#-%00('#-(&#%&<"&#?+0/*('%<-"0#0%..#%#!"&#/*"&/2(#/2+.(&3#
Andrej refererar till sin romska historia när han läser vad han kan komma över vad det gäller 
andra världskriget och judeutrotningarna. Romernas historia längre bak har han inte så stort 
intresse för. 
 
I följande avsnitt utgår jag från rubrikerna i undersökningen och diskuterar mina resultat i 
relation till tidigare forskning. Där det känns relevant kommer jag också att flika in tankar 
från elevernas lärare. 
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Reinhardt Koselleck skriver att all förväntan bottnar i mänskliga 
erfarenheter. Begreppen då, nu sedan är sammanflätade med varandra 
och förutsätter varandra och gör så att tidsperioderna hakar i varandra.  
 
Så vitt jag kan se är alla eleverna i undersökningen förmögna att se 
sambanden mellan dåtid, nutid och framtid när tänker på privata 

händelser. När de tänker på historieämnet är dåtiden i fokus och 
reflektioner kring hur historien kan påverka nutid och framtid måste lockas fram. I sin 
avhandling om tidsmedvetande tar Hartsmar upp precis detta. För eleverna är historia 
detsamma som dåtid. Lärarna på Bergskolan är väldigt medvetna om svårigheterna och David 
E00'V,2"'#/%<#/;#-1'T#)^(&#?;/0"#:;#&;<+0#*%/#2+::.( ihop det här med nutid och dåtid. Det är 
väl det som är viktigt med historien. Det gäller att få i dem att det vi gör idag är en följd av 
-%/0+'%"&)3#A0%&(#-(!"#"&#'"$."20%+&#%#(&/.E0&%&<#0%..#!"00(#B )61'#*%#$D'/D2"'#2&V0(#%-+:#&E0%!#
och dåtid kanske vi %&0"#2(..('#!"0#-%/0+'%(#E0(&#&E0%![)#J/"#`%.(<(#LO3 
 
H."*"&#H!%0-#/1<"'#(00#-+&#01&2"'#?"/0#:;#)&E)#+,-#(00#-+&#-('#$E..0#E::#?"!#(00#-(#2+..#:;#*(!#
alla kompisar gör just nu. Hon är inte ensam om detta och det är spännande att fundera över 
vad detta kan få för konsekvenser för människors sätt att tänka kring tid. 
 
På frågan om hur livet förändrats under deras livstid är det en fråga om vad de minns och vad 
de vill lyfta fram. Minnet får stor betydelse när Rüsen skriver om historiemedvetande. Det 
man erinrar sig har en tidsform och ett existenssätt. Tidsformen kan beskrivas som närvarande 
förflutet och öppnar för tankar om framtiden. Det man minns har relevans för nuet och består 
bland annat av empiri, fakta, värderingar och erfarenhet. 
 
Det finns en tydlig skillnad när det gäller pojkar och flickor avseende vilka minnen och 
erfarenheter de lyfter fram. Fler pojkar nämner samhälleliga förändringar, medan flickorna tar 
upp privata saker. Detta mönster gäller även elever från invandrarfamiljer. Om detta betyder 
att pojkarna har ett mer utvecklat historiemedvetande är nog svårt att svara på, men tendensen 
stämmer även vad det det gäller mina egna erfarenheter från att arbeta med historia på 
högstadiet. Pojkarna hade i högre utsträckning kunskaper om samhällsförändringar i stort. 
Den skillnaden märks också i NU03, där pojkar har bättre resultat när det gäller att plocka in 
fakta i rätt kronologisk ordning.  
 
När det gäller framtid är det oron för miljön som dominerar för både flickor och pojkar. Jag 
intervjuade i november 2009 och då var miljön i fokus inför toppmötet i Köpenhamn, så det 
kan ha förstärkt oron just då. Fler pojkar än flickor tänkte sig tekniska lösningar för att 
komma tillrätta med miljöproblemen och ändå ha en ekonomisk utveckling. Sture Långström 
ställde en framtidsfråga i sin enkät för år 9 och årskurs 3 i gymnasieskolan. Han gav eleverna 
40 år framåt, medan jag gav 15 år. Det finns ändå stora likheter mellan undersökningarnas 
resultat.  
 
I Långströms undersökning var fler flickor än pojkar oroliga för föroreningar och för att det 
inte skall vara fred. Pojkarna var mer positiva i sin syn på framtiden.  Långström jämför även 
svaren utifrån klass och finner att eleverna från hem med höga inkomster var mer positiva i 

Tidsmed-
vetande 
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sin bedömning av framtiden när det gäller ekonomisk utveckling och demokrati. Det de 
oroade sig för var etniska konflikter. Elever från hem med lägre inkomster såg mer negativt 
på framtiden. Medelklassens barn var de som har störst oro för miljöförstörelse i framtiden. 
g*"&#h%%<#-%00('#$."'#$.%,2+'#1&#:+Z2('#/+?#(&<"'#"00#%&0'"//"#$D'#)?1&&%/2(&/#%&*"'2(&#:;#
?%.ZD&)I#Mij#'"/:"20%*"#L8j3 
 
Jag delade upp frågan om framtiden så att de dels skulle fundera över samhället i stort och 
dels över sin egen framtid. När det gäller den privata framtiden fanns ingen oro för miljön. 
Fokus låg istället på vad de skulle syssla med i framtiden. Här är invandrarbarnens 
yrkestankar mycket mer konkreta än hos övriga elever.  
 
Lärarna i de två klasserna är mycket medvetna om hur svårt eleverna har det med 
0%!/E::$(00&%&<"&3#C"0#!"#.V$0"'#$'(?#1'#/*;'%<-"0"'&(#?"!#(00#$D'/0;#/2%..&(!"&#?"..(&#)$D'#P8#
;'#/"!(&)#+,-#)$D'#P88#;'#/"!(&)#+,-#-E'#!"0#/+?#-1&0#%#$D'fluten tid påverkar det som händer 
nu. 
 

 
I begreppet historiemedvetande finns alltid individen med. Det är 
individen som skall förhålla sig till historien och individen som skall 
utveckla ett historiemedvetande. Då känns det naturligt att ställa frågor 
om varför man skall läsa historia och vad historia är bra för.  
 
A0E'"#G;&</0'D?#/01.."'#$';<(&#)=(!#>"0V!"'#-%/0+'%(#$D'#!%<@#cij#(*#

niorna och 89% av gymnasietreorna svarar att historia förklarar nuet. 
Därefter följer svarsalternativet att historien ger exempel på vad som är rätt och fel/bra eller 
dåligt och därefter att man lär sig av misstag i historien. Långström kan inte se några 
könsskillnader i svaren på denna fråga. Inte heller är skillnaden när han jämför med History 
and Youth från 1995 särskilt märkbar. De som är intresserade av politik ser också 
historieämnet som viktigt. 
 
I NU03 ställdes en liknande fråga: Vad är historia bra för? Svaren varierar mycket och 
Berggren & Johansson vill inte dra särskilt många slutsatser av dem. Svar som sätter 
individen i centrum är dock fåtaliga. Även i Wiigs undersökning anger såväl flickor som 
pojkar anser att historien är viktig för att förklara nuet. 
 
I min undersökning ställde jag flera frågor kring vad historien betyder för individen. En av 
dem var exakt likadan som i NU03; Vad är historia bra för? Svaren handlar om att man kan 
lära av historiens misstag och att man kan jämföra nutid med dåtid. Väldigt få svarade att 
historien kan förklara nutiden, alltså det mest frekventa svaret i Långströms undersökning. 
Kan det ha med mognad och historieundervisning att göra? På frågan om hur de tänkte om 
historia när de var yngre svarade de flesta att de inte tänkte på historia alls, möjligen lekte de 
historia. En elev säger att hans historieintresse väcktes av frökens berättelser om Förintelsen. 
 
61/0(#$';<(#.D!#)g'#-%/0+'%(#*%20%<0#$D'#!%<@)#C"0#/+?#.V$0/#$'(?#(*#&1/0(&#(..(#'"/:+&!"&0"'#1'#
den egna historien. Den grupp som utmärkte sig som särskilt intresserade var pojkar med 
invandrarbakgrund. De framhöll vikten av att bevara sin historia.  
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land. Flytten till ett nytt land förändrar en individs syn på 
sig själv och sin historia. Nordgren lyfter fran att eleverna behöver ställa sina berättelser i 
relation till majoritetens berättelser. Dessa berättelser förändras efterhand och påverkas av 

Individ 
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livssituationen Det är också individuellt hur invandrade personer väljer att positionera sig. 
Några försöker smälta in i det svenska vardagslivet, andra utvecklar diasporakulturer. 
Ungdomars historiemedvetande ser annorlunda ut än föräldragenerationens och de kan ofta 
inta olika ståndpunkter beroende på sammanhang.  
 
David Mellberg har intervjuat ett antal lärare i en invandrartät högstadieskola. Lärarna var 
eniga i att elevernas förkunskaper/bakgrundshistoria till stor del berodde på om man talade 
om historia i hemmet och på vad man fått till sig av media. Några av lärarna undrade vad 
.1'('&(#:;#?"..(&/0(!%"0#"<"&0.%<"&#/V//.(!"#?"!#%#-%/0+'%([ Elevernas kunskaper om sina 
hemländers historia var också ofta knaper enligt lärarnas bedömning. Den bestod mera av en 
skönmålning med nationalistiska förtecken än av faktiska kunskaper. 
 
Jag ställde också en komplicerad fråga om vad den egna historien betydde för deras sätt att 
tolka nyheter. Det var bara de två mest historieintresserade eleverna som riktigt förstod frågan 
+,-#2E&!"#'"$."20"'(#2'%&<#!"&3#d*'%<(#-1&*%/(!"#0%..#)-E'#?(&#1')3#R&!'"Z/#/var5 är intressant 
också eftersom han beskriver hur familjen tar till sig information genom olika kanaler. Om 
detta skriver också David Mellberg, som benämner det som om att olika historiekulturer pågår 
samtidigt och att det inom varje sådan kultur finns sändare och mottagare. 
 
Nordgren skriver att ungdomar behöver få sin historia bekräftad, och om historieämnet skall 
vara en viktig del i att utveckla deras historiemedvetenhet så måste diskussionen om stoffval 
vara levande. Det kan resultera i att en mängd olika historiekulturer presenteras. Den svenska 
historien är också viktig och "&#)/*"&/2)#2(&+&#2(&#*('(#)"&#>"'100"./"#(00#0(#/:Z1'&#?+0). 
 
61'#Z(<#%/01.."0#$+'?E."'(!"#$';<(&#)=(!#/2(..#-%/0+'%(#-(&!.(#+?#$D'#(00#!"&#/2(..#*('(#
%&0'"//(&0#$D'#!%<@)#/V&/#/2%..&(!"'#?"..(&#:+Z2('/#+,-#$.%,2+'/#/*('#0V!.%<03#F+Z2('&(#1'#?"'#
intresserade av krig och konflikter medan flickorna vill läsa om hur vanliga människor levde.  
 
)=%.2"&#/.(</#-%/0+'%(#1'#?"/0#%&0'"//(&0@)#A;#$+'?E."'('#G;&</0'D?#/%&#$';<(3#d*"'/0#:;#
%&0'"//"/0(:".&#2+??"'#)?%&#$(?%.Z/#-%/0+'%()3#U?#?(&#Z1?$D'#:+Z2('/#+,-#$.%,2+'/#%&0'"//"#
visar det sig att flickor vill läsa om vardagslivet och fjärran länders kulturer medan pojkarna 
sätter äventyr och stora upptäckter, krig och diktaturer och särskilda händelser överst. 
)QE&<('I#!'+00&%&<('#+,-#(&!'(#>"'D?!(#?1&&%/2+')#-(?&('#.;&<0#&"'#:;#%&0'"//".%/0(&3#F;#
denna fråga svarar gymnasieeleverna år 2010 precis likadant. 
 
De tre undersökningarna stämmer alltså mycket väl trots att det är 10 år emellan och att de 
besvaras av olika åldersgrupper. Om jag går till mig själv så sällar jag mig till flickgruppen. 
Jag tycker det är mer intressant att läsa om hur människor levde, i Sverige och i andra länder, 
än att läsa om olika slag. Tidskrifter med historia i titeln handlar ofta om krig och hjältar. 
Läsarna är till 60% män. En ny militärhistorisk tidskrift skall nu ges ut och man beräknar att 
90% av läsarna kommer att vara män.6 Är det då förvånande att eleverna följer det förväntade 
mönstret? 
 
Begreppet historiemedvetande innefattar också minnet. På min fråga om vad som är viktigt att 
minnas spretar svaren så mycket att det inte är möjligt att dra några slutsatser. Några tycker 
att man skall dra lärdom av det man minns, andra att man skall minnas det som är bra för att 

                                                 
5 Se s. 27-28 
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man skall må bättre. Det självklara att man måste minnas för att vara någon är kanske för 
självklart för att vara värt att berätta om.  
 
Minnet får stor betydelse när Jörn Rüsen skriver om historiemedvetande. Det man erinrar sig 
har en tidsform och ett existenssätt. Tidsformen kan beskrivas som närvarande förflutet och 
öppnar för tankar om framtiden. Det man minns har relevans för nuet och består bland annat 
av empiri, fakta, värderingar och erfarenhet. _%/0+'%"?"!*"0(&!"0/#)?%&&"/(20)#2(&#/"/#/+?#
berättande och detta berättande är ett kännetecken på historiekultur. Berättelserna utvecklar en 
individs historiska identitet, en identitet som förändras över tid. 
 
Peter Aronsson har skrivit om samlandet som en identitetsfråga. Det är individen som samlar 
och bestämmer hur det insamlade skall sorteras. Han beskriver också samlandet som en 
manlig syssla. Det märks också i denna undersökning. Det är bara en flicka som har samlat, 
men flera av pojkarna. Själva sorterandet av det samlade kräver kunskap om exempelvis 
kronologi eller tillverkningsland. 
 

 
I de två klasser jag intervjuat har lärarna läst mycket historisk 
skönlitteratur i klassrummet. Eleverna har lyssnat och tyckt om att sitta 
och lyssna. Mary Ingemanssons forskning kring läsning av historiska 
romaner visar att detta utvecklar elevernas historiemedvetande, men att 
det inte räcker med att läsa. Man måste diskutera det lästa också. 
Diskussionerna är viktigast för de svaga läsarna. Ingemansson kan se att 
historiemedvetandet utvecklas då eleverna blir emotionellt engagerade. 

Den muntliga diskussion som följer efter högläsningen hjälper eleverna att jämföra historiska 
personers villkor med deras egna. Lärarens betydelse för elevernas tolkning blir stor. Om 
genus är viktigt i lärarens undervisning kommer frågor kring genus i romanen att diskuteras 
och problematiseras. Enligt Eva Queckfeldt väcker historiska romaner ett intresse för 
historien, men att det är svårt att bevisa att man får historiska kunskaper genom läsandet. 
 
Q.(//"&/#.1'('"#>"0+&(!"#(00#>"'100(&!"0#*('#*%20%<0#$D'#(00#$;#?"!#/%<#-".(#2.(//"&3#^1'0(T#)=%#
berättar mycket när det är historia på schemat. Man knuffar på allihopa. I många ämnen sitter 
"."*"'&(#+,-#Z+>>('#$D'#/%<#/Z1.*(3)#_+&#$D'0/100"'#?"!#(00#/1<(T#)^(&#>"'100('#+?#+.%2(#
personer och man försöker få lite liv i de här gamla gubbarna och tanterna. När jag berättade 
om Gustav Vasa så frågade en elev mig - Hur gammal var du när Gustav Vasa blev kung? 
_(&#0V,20"#!"0#.10#/+?#+?#Z(<#-(!"#*('%0#?"!3) 
 
På frågan om vad filmer och böcker betyder för ens historieuppfattning så anser de flesta att 
läroboken och att lyssna på läraren var det viktigaste. Fler nämnde skönlitteratur än film som 
viktigt för att lära sig historia. I Sture Långströms undersökning såg det inte likadant ut. 
Frågan var lite annorlunda ställd B )=%.2"0#/100#(00#?D0(#-%/0+'%"&#0V,2"'#!E#+?@)3#Både 
gymnasieelever och grundskoleelever satte biofilm överst. För flickorna kom därefter 
>"'100(&!"03#G1&</0#&"!#2+?#)G1'+>+2"&). 
 
I Långströms undersökning är eleverna äldre och de kommer från flera olika skolor. Kan det 
*('(#-".(#/2%..&(!"&#".."'#1'#)?%&()#.1'('"#!E20%<('"#:;#(00#>"'100(@#fD'&#4e/"&#+,-#^('tin 
Wiklund skriver båda om berättelsens betydelse för att utveckla ett historiemedvetande och 
för att utmana individen. Att lyssna på berättelser, att minnas berättelser och att sätta sig själv 
%#'".(0%+&#0%..#!"//(#$D'#/2(:(#/%&#"<"&#>"'100"./"[ 
 

Berättelser 
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Besök på historiska platser, på muséer eller att själv spela i en historisk pjäs är andra sätt att 
utveckla ett historiemedvetande. Eleverna jag intervjuade hade inte så mycket erfarenheter av 
detta. Två pojkar sade uttryckligen att det var häftigt att se föremål som var så gamla. Då 
förstod de tidsperspektiven bättre.  
 
I Långströms undersökning framkommer att de eleverna sätter muséer och historiska platser 
på tredje plats när det gäller att ranka vilka sätt man vill möta historien på och det är också de 
källorna de litar mest på vad det gäller historisk tillförlitlighet. 
 
Cecilia Axelsson skriver från andra hållet, från ett utställningsperspektiv. Hon ser 
utställningarnas potential. 

Det framstår dock med klarhet att en historieförmedlande utställning, hur den än ser ut, kan 
fungera utmärkt som arbetsredskap eller exempel i en genomtänkt satsning på att fördjupa 
människors historiemedvetande, om de historiska förhållandena i utställningen problematiseras, 
perspektiveras, diskuteras och relateras till individen, till nutiden och till framtiden.  (Axelsson, 
2009 s. 289). 
 

Hon lägger också till att lärarnas arbete med för- och efterarbete är väsentligt för att 
historiemedvetandet skall kunna utmanas och utvecklas. Av egen erfarenhet vet jag att det 
inte alltid är så lätt att få till ett välplanerat besök som ligger rätt i tiden för eleverna. 
 
 

 
Idag ses inte kronologi som det viktigaste i historieundervisningen, och 
det är det kanske inte så många elever som saknar, men ämnet blir ofta 
fragmentiserat, d.v.s. det är svårt att se sammanhang mellan händelser 
och epoker.  
 
Bengt Nilson skriver utifrån ett gymnasieperspektiv, men problemet 
med att inte kunna se samband finns även där. De flesta elever läser 

historia i sjok, man fördjupar sig i vissa saker och hoppar över andra. Det innebär att eleverna 
får problem med hur historien hänger ihop rent kronologiskt. Nilson ser tidsbristen som det 
/0+'(#:'+>."?"03#U?#?(&#/2(..#-%&&(#?"!#)(..0)#>.%'#!"0#%&<"&#0%!#$D'#$D'!ZE:&%&<#+,-#+?#?(&#
fokuserar :;#*%//(#+?';!"&#)[#$;'#"."*"'&(#D('#(*#2E&/2(:#%#"&#+,"(&#(*#+2E&/2(:)3#Om 
man skall -%&&(#?"!#"&#$D'!ZE:&%&<#E0(&#)+,"(&:'+>."?)#-%&&"'#?(&#%&0"#$'(?#0%..#&E0%!"&. 
 
Stoffträngsel är något som lärare Märta lyfter upp och hon befarar att problemet kommer att 
bli än större i den kommande läroplanen, nu benämnd Skola 2011. 
 
Jag har inte förhört eleverna om vad de kan i historia, men jag frågade om de kan se samband 
mellan olika epoker, alltså hur historien hänger samman. Det kunde de inte. När jag senare 
diskuterade med lärarna var de inte förvånade.  
 
Stina B )=%#.1/"'#ZE#%#>.+,2#+,-#!"0#2(&/2"#>.%'#$D'#.;&<#:(E/#?"..(&#(00#?(&#.1/"'#+?#!"#+.%2(#
epokerna. Vi kanske behöver bli duktigare att lyfta upp fakta från den tidigare perioden i 
samband med att vi börj('#?"!#"&#&V#":+23)#C(*%!#$E&!"'(!"#D*"'#+?#*%#2(&/2"#?('2"'('#
skillnaderna mellan epokerna för mycket. 
 
I NU03 var det mycket fokus på kronologi. Eleverna skulle klara att placera ett antal 
händelser i rätt tidsperiod. Exempel på sådana händelser var Tysklands kapitulation i andra 
världskriget, EU bildas, Berlinmuren rivs, första människan på månen, första världskrigets 

Fakta och 
kronologi 
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utbrott, kriget i Vietnam slutar. 80% kunde placera in Tysklands kapitulation, men bara 31% 
Allmän rösträtt i Sverige. Hur eleverna lyckades med uppgiften hade mer med läraren än med 
skolan att göra. Annat som spelade stor roll var föräldrarnas utbildningsnivå. Pojkarna fick 
bättre resultat än flickorna när det gällde att placera händelser i rätt tidsspann. I analysen 
diskuterar Berggren och Johansson om detta kan bero på frågornas karaktär (politisk historia, 
krig och tekniska landvinningar). 
 
Till faktadelen hör också varifrån man hämtar sin information och hur man värderar källors 
värde. Eleverna jag intervjuade hade stort förtroende för läroboken och angav den som den 
viktigaste källan till kunskap tillsammans med det som läraren berättade. Skönlitteratur och 
Internet nämns också som viktiga källor. Jag kan inte se några skillnader mellan könen när det 
gäller denna fråga.  
 
Eva Queckfedt forskar kring historiska romaner och läsningen av dem. Hon ställer frågorna 
om det går att utveckla historiemedvetandet och om man kan lära sig om det som hänt genom 
att läsa historiska romaner. Någon objektiv sanning kan man inte komma fram till, men man 
ka&#$;#"&#21&/.(#(*#"00#)!;). Hon menar att de historiska romanerna inte ger tillräcklig 
historisk kunskap, men romanerna kan väcka ett historiskt intresse. 
 
De elever som hade invandrarbakgrund angav fler källor än de svenska barnen. De tittade på 
sitt hemlands TV och läste böcker om sitt lands historia.  
 
När vi talat en stund kom alla eleverna fram till att det deras föräldrar och mor- och 
farföräldrar berättade också var viktiga källor. 
 
 

  Att kunna se kritiskt på olika källor och att fundera över varför det i 
olika källor kan stå om samma sak fast på olika sätt hör till 
historievetenskapen. Jag har inte hittat svensk forskning om hur 
mellanstadieelever uttrycker sig kring sannings- och tolkningsfrågor, 
men Peter Lee har gjort en undersökning om hur brittiska barn ser på 
detta. Kan unga elever förklara varför olika texter om samma sak ser 
olika ut? Det han kan utläsa är att eleverna blir mer kritiska med åren 
och att de i de högre årskurserna kan se att texterna är olika beroende på 

att de är skrivna av olika författare.  
 
De sexor jag intervjuat har inte haft möjlighet att jämföra källor, men de har svarat på frågan 
om hur man kan veta något om det som hände förr. Sju elever tror att något är sant om det är 
gamla källor. Fast de inser också att man redan då kunde ha intresse av att överdriva åt något 
håll. Några tycker att fakta är riktiga om man hittar samma information på flera ställen. Då 
tänker de ofta på Internet. Fem av eleverna kan se att en källa inte är sann eller falsk, utan att 
den kan tolkas olika beroende på vem man är. De äldsta eleverna i Lees undersökning är 13 år 
och de sexor jag intervjuade var 12.  
 
 

 
När det gäller frågan om de själva påverkar historien är det fler flickor 
som tror att de gör det. Pojkarna tror att de måste göra något speciellt, 
något märkvärdigt för att det skall bli historia. Enligt min struktur skall 
ett ökat historiemedvetande ge förutsättning för handlande. Om man 
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kan se sig som påverkad av historien kan man kanske också se sig som skapare av historia.  
 
Just insikten att man är skapare av historien, samtidigt som man är skapad av den, är enligt 
Karlsson viktigt för att ha ett kvalificerat historiemedvetande. Bernard Eric Jensen skriver om 
det handlingsspelrum en individ har. Genom att förstå att historien är skapad av människor, 
inte genom ödet, erbjuds handlingsmöjligheter. En individs historiemedvetande påverkar 
hans/hennes möjlighet att agera. Även Martin Alm betonar att historiemedvetenhet och 
berättelser gör oss handlingsdugliga. 
 
Karlsson skriver att påverkan från historievetenskapen antingen kan kvalificera 
historiemedvetandet genom att eleven tänker genetiskt, d.v.s. söker svar på 
orsakssammanhang i kronologisk följd eller genom att han/hon följer ett genealogiskt 
mönster, sätter individen i centrum. Individen skall kunna använda historien, kunna se 
handlingsmöjligher. 
 
Kenneth Nordgrens intervjuer med ungdomar visar att deras historiemedvetande påverkade 
hur de tolkade nya händelser. Detta ledde också fram till att ungdomarna valde att avstå från 
de tysta minuterna i samband med den elfte september, alltså en aktiv handling. 
 
Som svar på frågan om hur historia blir till svarar de flesta att det bara blir av sig självt. Det 
finns alltså ingen eller inga som gör så att det händer. Några menar att historia blir till genom 
att någon skriver ner en händelse, andra att man berättar något. Då gränsar historieämnet till 
att berätta historier 
 
Det jag slogs av var att eleverna inte såg sig själva som aktörer. Om de är oroliga inför 
framtiden vore det väl rimligt att de vill undanröja hoten. Frågor kring elevers sätt att tänka 
om sin roll i historien och om vilken roll historieundervisningen i skolan har/kan ha är värda 
att forska vidare kring. 
 

I5(J*6+%#01*2*3+*#(#$E%1<%(<',("%2#$+%(

Intervjuerna gjordes under en knapp vecka hösten 2009. Då var det mycket diskussioner kring 
miljöfrågor överallt. Det kanske har gjort att ovanligt många elever tog upp 
miljöproblematiken som extra viktigt.  
 
Många av frågorna var svåra. Det gjorde att jag fick förklara dem lite extra och det kan ha 
:;*"'2(0#"."*"'&(/#/*('3#6;<'(#"."*"'#<(*#E::#+,-#/(#)Z(<#*"0#%&0")I#)-('#%&<"&#(&%&<)#&1'#
frågorna började handla om orsak och verkan eller källkritik. 
 
Frågorna är inte formulerade för att mäta faktakunskaper i ämnet. De kräver att man tänker 
efter. En elevs intervju var jag tvungen av avbryta för att fortsätta nästa dag. Jag råkade 
upprepa ett par frågor och svaren var inte identiska med de svar eleven tidigare avgett .  Det 
kan alltså vara dagsformen och lusten att fördjupa sig i ämnet som har påverkat svaren. 
 
Intervjuundersökningen har gett mig möjlighet att lyssna till elevernas tankar kring historia. 
Intervjuformen gjorde att de fick gott om tid att fundera och jag kunde förklara frågorna. 
Överlag fick jag genomtänkta och seriösa svar.  
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K5(L<*#+1:+*#+%(/0%(,2#$<%2+>*6+%:2#*2*3+*(/%&9-$(

Flera av de författare jag läst har skrivit om hur de skulle vilja förändra 
historieundervisningen för att öka elevers möjlighet att kvalificera sitt historiemedvetande. 
Per Eliasson diskuterar hur historieundervisningen skulle se ut om det genealogiska 
perspektivet fick stort utrymme. Då blir det frågor om identitet och moral som får styra istället 
för den strikta kronologin. Frågor som handlar om hur grupper använder historien, vad som är 
manligt och kvinnligt, vad som är svenskt eller varför vissa är rikare än andra. Det som är 
viktigt är att använda historien för att motivera ståndpunkter och handlingar (Eliasson 2004 s. 
297). Författaren påpekar dock att både det genetiska och det genealogiska perspektivet är 
viktigt för att elevens historiemedvetande skall kunna utvecklas (a.a. s. 300). 
 
Per Eliasson presenterar tre punkter för undervisning i historia som skulle kunna hjälpa elever 
till ett fördjupat historiemedvetande. 

1. Undervisningen måste utgå från elevernas livsvärld. 
2. Undervisningen måste ge ett historiskt sammanhang som aktiverar de tre 

tidsdimensionerna.  
3. Undervisningen måste handla om riktiga människor; människor som utifrån olika 

handlingsalternativ har agerat i historien (2004 s. 298). 
 
Kan man då veta om elevernas historiemedvetande utvecklats och fördjupats? Eliasson lyfter 
fram förmågor som att kunna se hur den egna identiteten formats, förmågan att kunna 
diskutera varför en historisk person agerat eller att eleven kan tänka kring tänkbara scenarier i 
en historisk kontext. För att kunna bedöma detta ger han två förslag på examinationsuppgifter. 
Den ena är skrivna berättelser där eleven kan redovisa sina förmågor. I dessa berättelser är det 
att föredra att utgå från autentiskt källmateri(.3#4%/2"&#1'#(&&('/#/0+'#(00#)-Z1'0(#+,-#/?1'0()#
tar över. Eleverna är så inskolade i teveseriernas dramaturgi att de historiska detaljerna 
försvinner om det inte finns fakta från fallet att utgå från. Den andra examinationsuppgiften är 
prov där elevens förmåga att laborera med tidsdimensionerna och förmåga att skissa olika 
tänkbara scenarier kan utläsas (Eliasson 2004 s. 298 - 299). 
 
Som ett konkret förslag till hur man kan använda konsten i undervisningen hänvisar Max 
G%.Z"$+'/#0%..#F%,(//+/#)]E"'&%,()3# Eleverna behöver guidning för att kunna läsa konstverket. 
De behöver en gemensam diskussion där man går igenom vad som faktiskt finns på bilden. 
Vissa figurer kan tolkas symboliskt och det behöver betraktaren känna till. Dessutom måste 
man sätta in målningen i sitt sammanhang. Först därefter kan konstverket hjälpa till att 
fördjupa elevernas kunskaper (Liljefors, 2004 s. 94-98). Samma slutsats kommer Mary 
Ingemansson fram till, men där är det skönlitteratur som är utgångspunkten. Det räcker inte 
att läsa, man måste också diskutera det lästa (Ingemansson 2007 s. 98). 
 
Vi säger att alla har ett historiemedvetande, men ett kritiskt historiemedvetande är inget som 
kommer naturligt. Det är här som skolämnet historia har en uppgift (Ludvigsson, 2009 s. 86). 
Det är rimligt att förskjuta tygdpunkten i historieundervisningen mot efterkrigtiden (a.a. s. 
86). För att också ge alla elever i en mångkulturell skola bör migration som fenomen få ta stor 
plats (a.a. s. 89). 
 
En av skolans uppgifter är fostran och detta skall ske också inom historieämnet. Fostran till 
demokrati är ett sådant exempel och här har Förintelsen fått en framskjuten plats. Jämställdhet 
är ett annat prioriterat fostransmål. David Ludvigsson ger olika exempel på vilket stoff man 
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kan lyfta i jämställdhetsarbetet. Exempel på det är: både män och kvinnor har haft viktiga 
funktioner i historien, könsroller är inte statiska utan har förändrats under historiens lopp, 
nationers gränser är inte statiska, migration är inget nytt fenomen, skildra människor från 
andra kulturer kan skildras som aktörer, inte passiva (Ludvigsson, 2009 s. 91-93)7. 
 

M5(D&99&*/&$$*2*3(

I denna uppsats redovisas resultaten från en intervjustudie med 27 elever i år 6. 
Intervjufrågorna handlade om elevernas historiemedvetande och ägde rum i november 2009. 
Syftet med studien är att se hur historiemedvetandet kommer till uttryck hos elever i 
mellanstadieåldern när de talar om historia.  
 
Historiemedvetande är ett begrepp som länge varit centralt i den nordiska historiedidaktiska 
diskursen. I intervjuerna har eleverna uttryckt sig om tidsmedvetande, meningsskapande och 
individens roll i historien och för historien. Frågorna har också handlat om historiekultur och 
historiebruk. 
 
De intervjuade eleverna är från två klasser i en låg- och mellanstadieskola i en mindre ort. I 
princip alla elever i de två sexorna har deltagit. Sju elever är första eller andra generationens 
invandrare och könsfördelningen är 15 flickor/12 pojkar. Formen för intervjun var 
halvstrukturerad och frågorna öppna. 
 
När frågorna handlar om framtiden är oron för miljön påtaglig. Detta gäller både pojkar och 
flickor. De beskriver utvecklingen som något som bara händer. Få förslag om egen aktivitet 
för att ändra utvecklingen framkommer. Några av pojkarna lyfter fram tekniska lösningar. 
Elbilen är ett sådant exempel. 
 
På frågan om vad man förväntar sig av framtiden så är det vanligaste önskeyrket 
fotbollsproffs. Elever med invandrarbakgrund har tydligare yrkesförväntningar än övriga.  
Man vill bli läkare och tandläkare. De med svensk bakgrund hade inte funderat så mycket 
kring yrkesvalet. 
 
I de här klasserna är lärarna intresserade av historia och har läst högt ut historiska 
ungdomsböcker, exempelvis av Maj Bylock. När eleverna svarar på frågan om hur de lär sig 
bäst nämns lärarnas berättelser och högläsning frekvent. Här finns ingen tydlig skillnad 
mellan könen eller mellan olika grupper av elever. 
 
Eleverna är intresserade av historia och de tycker att historia är viktigt för dem. Orsakerna till 
att de tycker historia är viktigt varierar dock mycket. De könsskillnader som framträder 
stämmer väl med den tidigare forskning som gjorts kring elevers uppfattning om historia. 
Pojkarna är mer intresserade av äventyr och krig. De lyfter också fram politiska förändringar i 
högre utsträckning än flickorna.  
 

                                                 
@!/!LG!RHGFKNKOSHI!VQHMRFIOGHOI!U^H!YKMJPHKI!K!THQOLMVPFIO!\FKH!:QLZKTMMPO!\^OY^HL#!
?KTHIJKPO!OSNOM!RW!UFGHI!MJSFFGO!PXY!OQJKLMYKMJPHKI!UWH!MJ^HHG!QJH_NNG#!`Skolverket. 
(u.d.). Skolverket. Hämtat från Skola 2011: 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/86/24/Historia.pdf den 25 03 2010 !
!
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På frågan om vilkas historia som skildras i läroböckerna och skolans historieundervisning 
(&/;<#(..(#E0+?#0'"#(00#!"0#*('#2E&<('&(/#-%/0+'%(#/+?#/2%.!'(!"/3#F;#!"'(/#)%&0'"//".%/0()#
fanns inte kungarna med överhuvudtaget. 
 
Frågor kring källors tillförlitlighet, samband mellan olika epoker och om man kan veta om 
något är sant, är det bara några få som kan föra ett resonemang. Det finns ett tydligt samband 
mellan ett privat intresse av historia och en fördjupad kunskap om historia. Bland de 
intervjuade eleverna var det två pojkar med invandrarbakgrund som hade detta intresse och 
också visade förståelse för ovanstående.  
 
F;#$';<(&#)_E'#:;*"'2('#!E#-%/0+'%"&@)#/V&/#"&#/2%..&(!#?"..(&#:+Z2('/#+,-#$.%,2+'/#/*('3#
Y.%,2+'&(#!"$%&%"'('#-%/0+'%(#/+?#)!"0#/+?#-1&!"')#+,-#!;#1'#ZE#(..(#?"!#+,-#<D'#-%/0+'%(3#
Pojkarna däremot anser att man måste prestera något speciellt för att det skall bli historia. 
A%?+&T#)61'#Z(<#<D'#&;<+0#/0+'0#+,-#*%20%<0#2+??"'#Z(<#0%..#-%/0+'%"&3) 
 
När det gäller relationen mellan den egna historien och skolans historia så var eleverna 
+?"!*"0&(#+?#(00#!"#)+.%2(#-%/0+'%"'&()#2E&!"#-1&<(#%-+:3#61'#*%#/(?0(.(0#"&#/0E&!#/;#>."*#
det tydligare att det kunde finnas ett samband. Klassernas lärare plockar in mindre av 
elevernas egen historia nu än för tio år sedan och motiverar det med är att så många av 
eleverna inte lever i traditionella kärnfamiljer och att det kan riva upp sår om de skall nysta i 
familjens historia. 
 
Finns det då något som förenar de elever som visar störst intresse för historia? Kanske inte om 
det bara handlar om intresse, men om det handlar om intresse och ett fördjupat 
historiemedvetande så är det två elever som utmärker sig. De kan resonera om identitet, om 
källors trovärdighet, om olika sändare och om historiska sammanhang. Gemensamt för dem är 
att de är pojkar och att de kommit från ett annat land till Sverige i tidig ålder. De läser mycket 
historisk litteratur och ser historiska program på TV på fritiden. 
 
Ett av målen med historieundervisningen är att ge en hjälp till hur man skall leva. Alla elever 
utom en svarade att historien faktiskt hjälpte dem med det. Detta, tillsammans med det faktum 
att de var så intresserade av historia är kanske det viktigaste med undersökningen.  
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-2@*,*"!)NGW]!)NGW!)OKZGHMKJGJ#!
?GFF\GHT[!+IZKL!`-==,a#!+GJ!SH!KOJG!NKO!YKMJPHKIg!/!&#b'#!c#!&IHFMMPO[!0&(,12&*.$?2$.<"$K.$
&.,21'<;,&1.$,&66$:&(,12&*'&'-;,&;*."!:QOL]!3JQLGOJKJJGHIJQH#!
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*KFMPO[!$GOTJ!`-==,a#!%JJ!QOLGHZKMI!K!YKMJPHKI#!6KFFVPH!PXY!RHP\FGN!K!T_NOIMKGJ#!/!&#!c#!
&IHFMMPO[!0&(,12&*.$?2$.<"$K.$&.,21'<;,&1.$,&66$:&(,12&*'&'-;,&;*.#!:QOL]!3JQLGOJFKJJGHIJQH#!
*PHLTHGO[!&GOOGJY!`-==Da#!Y*)($?2$:&(,12&*.O$0&(,12&-$(1)$)*'+*,-.'*I$;<6,<2$19:$
:-.'6&.B$&$'*,$)5.B;<6,<2*66-$E+*2&B*"!&IHFMJIL]!&IHFMJILM!QOKZGHMKJGJ#!
hQGXVUGFLJ[!0ZI!`-==,a#!+GJ!ZIH!GO!TWOT###!2N!YKMJPHKMVI!HPNIOGH!PXY!HPNIOGH!MPN!\FKZKJ!
YKMJPHKMVI#!/!&#b'#!c#!&IHFMMPO[!0&(,12&*.$?2$.<"$K.$&.,21'<;,&1.$,&66$:&(,12&*'&'-;,&;*."!
:QOL]!3JQLGOJFKJJGHIJQH#!
(iMGO[!9^HO!`-==,a#!H*2?,,-.'*$19:$342.<3,I$:&(,12&*,*12*,&(;-$,*V,*2"!'^JG\PHT]!+IKLIFPM#!
3VPFZGHVGJ#!`Q#L#a#!>SNJIJ!UHWO!3VPFI!-=""]!
YJJR]jjfff#MVPFZGHVGJ#MGjXPOJGOJj"jXDj="jCDj-,j>KMJPHKI#RLU!LGO!-4!=5!-="=!!
6GJGOMVIRMHWLGJ#!`LGO!",!=-!-==@a#!0-.,*2&.B$-+$&.,*B2&,*,(;?.(6&B,$)-,*2&-6"!>SNJIJ!
UHWO!
YJJR]jjZH#MGjLPfOFPILj"C#IIG"II4""5-,@5=C,EC===4@E=jKOJGTHKJGJMVIOMFKTJkUPHMVOK
OTMNIJGHKI-F#RLU!LGO!=4!="!-="=!!
Wiig, Erik (2010). Historia och genus. Karlstad: Karlstads universitet!
lKVFQOL[!?IHJKO!`-==,a#!+GJ!YKMJPHKMVI!\GHSJJIOLGJ!PXY!YKMJPHKGVQFJQHGOM!U^HOQUJ#!K!9#!!
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Intervjufrågor 
Hur blir historia till?  
Hur kan du veta något om vad som hänt förr? 
Hur vet du om det är sant? 
På vilket sätt hänger dåtid ihop med nutid och framtid? 
Vad är viktigt att veta när det gäller historia? Vem är det viktigt för och varför? 
Vad kan man lära sig av historien? 
Hur hänger historien ihop B individ B samhälle? 
Vilka samband kan du se mellan olika historiska epoker? 
Vilka värden förmedlar historieundervisningen?  
Vad är historia bra för? 
Är historia viktig för dig? Varför? 
Hur tänkte du kring historia när du var yngre? 
Vad betyder det du vet om vad som hänt förr i tiden för ditt sätt att tänka och känna inför 
olika händelser? 
Hur påverkar du historien? 
Vad skall historia handla om för att den skall vara intressant för dig? 
Vad skall historia handla om för att den skall vara viktig för dig? 
Vad är viktigt att minnas? 
Vad betyder filmer och böcker för din historieuppfattning? 
Vad betyder upplevelser/gestaltningar av historien (ex. tornerspel, besök på museer eller 
borgar, rollspel, gestaltningar i skolan) för din historieuppfattning? 
Kan man lära sig om historia genom att titta på bilder? Motivera. 
Vad väcker ditt intresse för historia? 
Ger samlande och sorterande av föremål historisk kunskap?  
Från vilka källor lär du dig historia?  
Har saker och ting ändrats under din livstid eller ser det ungefär likadant ut?  
Tror du att saker och ting kommer att förändras mycket de närmsta 15 åren? 

Tror du att ditt liv kommer att ändras mycket under de närmsta 15 åren? 
Vem/vilka skapar nutidshistoria? 
Vems/vilkas historia är det som skildras i läroböckerna? 
Hur kan historia användas? 
Ger historien någon hjälp till hur man skall leva; vad som är rätt eller fel? 
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Eftersom eleverna så entydigt lyft deras lärares betydelse har vi haft ett informellt samtal och 
detta är anteckningar från det samtalet. 
 
Märta, David och Stina fick berätta om hur de tänker kring sin historieundervisning. Jag hade 
gärna talat med dem en och en, men tiden medgav inte det. Skolan drabbas av stora 
nedskärningar och förändringar och all ledig tid gick åt att hantera det. 
 
Alla tre lärarna är mellanstadielärare med lång erfarenhet. 
 
David B Man måste på något vis koppla ihop det här med nutid och dåtid. Det är väl det som 
1'#*%20%<0#?"!#-%/0+'%"&3#61'#!"#%>.(&!#E&!'('#)=(!#/2(..#*%#.1/(#!"0#-1'#$D'@)#)=(!#-('#*%#$D'#
(&*1&!&%&<#(*#!"0#&E@)#C;#<1.."'#!"0#(00#$;#%#!"?#!"0#!1'#(00#!"0#*% gör idag är en följd av det 
som hänt i historien. 
 
Märta B Det har varit väldigt viktigt för eleverna att tala om historia. När syster har haft 
intervjuer med dem om hur de mår i skolan har hon kommit ut med den största förvåning och 
sagt: Märta, jag har aldrig träffat elever där nästan alla säger att historia är det roligaste ämnet 
i skolan. Vad gör du med dem?  
 
Stina B På utvecklingssamtalet sa en flicka att historia var så roligt. Det hade ju inte vi haft 
någon uppfattning om att hon tyckte. Hon sa: Ska vi inte jobba något mer med historia i år? 
Då sa vi att vi nog har gjort så långt som vi hade tänkt den här terminen. 
 
Märta B Nej, vi skall hinna med Gustav III:s tid också. 
 
Stina B Jag kom ju på det sedan. Och då sa vi det att hon kunde läsa historiska skönlitterära 
böcker eftersom hon var så glad i det. Hon har ofta svårt för sig, men det kanske är just det att 
vi berättar mycket när det är historia. Man knuffar på allihopa. I många ämnen sitter eleverna 
och jobbar för sig själva. 
 
Märta B Det är mycket kollektivt i historia. Det är mycket berättelser och filmer. Man berättar 
om olika personer och man försöker få lite liv i de där gamla gubbarna och tanterna. När jag 
berättade om Gustav Vasa så frågade en elev mig. Hur gammal var du när Gustav Vasa blev 
kung? Han trodde inte att jag var så gammal, men han tyckte det lät som om jag var med. Vi 
har skrattat mycket åt det efteråt när jag säger att jag är väl sådär en 500 år. 
 
Det är svårt med tidsperspektiven, att förstå hur länge sedan något var. Det gäller att ge 
exempel så att eleverna kan se att dåtid och nutid hänger ihop. Hur det ena eller det andra har 
påverkat. Att man kan se spår idag av det som hände. När vi talade om Gustav Vasa och 
reformationen och hur svårt det var. Och därför är folk fortfarande idag katoliker eller 
protestanter och det beror på slitningar under 15- och 1600-talet. 
Att knyta ihop det idag t. ex. när det  väljs en ny påve. Att ge exemplen när det just händer. 
 
Så sent som förra veckan hittade de ju en ny vikingaskatt på Gotland. Att ta de nyheterna som 
kommer och ta tillvara det i undervisningen.  
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Det som vi tycker är nutid är ju historia för barnen. Som det här med Berlinmuren, att den 
revs för 20 år sedan, det är ju ett tillfälle att ta upp kalla kriget. 
 
Stina B När vi försöker knyta ihop nutid och dåtid kanske vi inte kallar det historia utan 
&E0%![ 
 
David B Det är ju en strävan ändå, även om vi inte kallar det historia, 
 
Märta B Vi har ju pratat en hel del om apartheid och Nelson Mandela. Det är historia fast det 
är nutid.  
 
Stina B Vi har läst om vikingatiden, medeltiden och vasatiden och då är det klart att vi tagit 
upp stormän och kungar, men vi har ju talat om hur vanligt folk hade det också. Vi har sytt 
ihop många olika bitar. Vi har läst om personer, kända personer, vanliga människor, 
skönlitterära böcker kopplade till historien. 
 
Märta B 61'#*%#.1/0"#)A0D'0(#0V'(&&"'&(#)(*#U.+$#A*"!".%!#/;#1'#!"&#*1.!%<0#?V,2"0#$(20(#%#!"0#
som vi läser. Då kanske det inte är så lätt att skilja den skönlitterära boken från en historiebok. 
Samma händelse och samma namn utom de fiktiva återkommer. Det är bara den påhittade 
huvudrollsinnehavaren Rasmus som är påhittad. 
 
I fyran gjorde vi storyline om vikingatiden, i femman läste vi först en grundkurs och gjorde 
sedan häften om medeltiden. Sedan har vi läst vasatiden och stormaktstiden genom att de 
gjort egna arbetsböcker. 
 
Tidstänkandet är svårt. Det är inte bara enskilda elever som tycker det. De har en känsla för 
att det var länge sedan, men om det var 50 år sedan eller 500 år sedan har de ingen känsla för. 
 
Vi har haft affischer och tidslinjer uppsatt i klassrummen.  
 
David B Det handlar om mognad också, om utveckling. Det händer ju mycket när de kommer 
upp på högstadiet sedan. De mognar och blir mer reflekterande. Det har jag märkt på mina 
egna barn. Det blir ett fördjupat tänkande och då kan de placera ut de kunskaper man har med 
sig från mellanstadiet i ett sammanhang. Det är inte tungt att bära med sig de kunskaperna 
från mellanstadiet. 
 
Märta B Men jag förstår inte hur de har tänkt på Skolverket inför Skola 2011. Vi skall hinna 
med att läsa från forntiden till år 1900 på tre år. Hur skall vi kunna göra det med fördjupade 
kunskaper så att de kan urskilja de olika dragen i Östersjöpolitiken som det står i de nya 
kriterierna. Man blir alldeles matt. 
 
David B Det finns ju en variant att man jobbar lite idéhistoriskt, att man tar en företeelse och 
2(&/2"#[ 
 
Märta B Men allt det vi redan idag gör finns fortfarande kvar. Vi kan inte släppa något. 
 
Kerstin 
Vad är det som gör att eleverna inte kan se hur perioderna hänger samman? 
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Stina B Vi läser ju i block och det kanske blir för lång paus mellan att man läser om de olika 
epokerna. Så var det när vi läste i skolan själva.  
 
David B Man kanske markerar skillnaderna för mycket.  
 
Stina B Vi kanske behöver bli duktigare på att lyfta upp fakta från den tidigare perioden i 
samband att vi börjar med en ny epok. 
 
Märta B Den gemene man som levde under tiden visste ju inte att man gick in i en ny epok. Vi 
vet ju inte heller om vi har bytt tid. Vi kanske är mitt i ett sådant brott just nu. Vi har ingen 
aning om var framtida historiker kommer att dra gränserna. När kommer de att säga att 
informationssamhället tog över. Vad vet jag? 
 
Kerstin - Kommer ni ihåg när ni fick koll på kronologin. 
 
Märta B Det var på gymnasiet. Jag hade en bra historielärare som hela tiden drog långa linjer 
bakåt och framåt. Det gillade jag. 
 
Stina B Man kan lära sig fakta i mellanstadiet, men kanske inte få kläm på hur det hänger 
ihop. 
 
David B Det var nog när jag fick fatt på Grimberg i 20-årsåldern och sträckläste dem. Då fick 
jag koll på kronologin.  
 
Stina B Min historielärare på högstadiet väckte mitt historieintresse, men det var nog på 
lärarutbildningen som jag lite ordning på historien. 
 
Märta B När jag gick på lärarutbildningen var det infekterade diskussioner om Svea rikes 
vagga. Uppsalaskolan och Västgötaskolan. Mitt i den diskussionen gick Dag Ståhlsjö bort. 
 
Privat historia B skolhistoria 
 
Stina B Det har blivit så svårt med tiden detta med elevernas privata historia. Visst har det 
blivit mycket svårare? Vi har så många skilsmässobarn. Det är så konstiga 
familjeförhållanden. 
 
Märta B Det är så känsligt med familjehemsplacerade barn som faktiskt inte har några 
möjligheter att at reda på något om sin historia. Då står man där och känner att man inte vill 
utsätta barnen för de där krångligheterna. I förra omgången hade vi två fosterhemsplacerade 
som inte hade någon aning om sin historia. De blev omhändertagna vid några månaders ålder. 
 
David B Vi jobbade med släktforskning i en sexa för några år sedan. Det väckte väldigt stort 
intresse. Men detta är några år sedan. 
 
Märta B Det känns mycket svårare nu de senaste tio åren. 
 
David B För 30 år sedan fick jag min första skilsmässoelev. Idag är det mycket krångliga 
familjekonstellationer. Här i vår skola är det många krångliga familjer. Lägenhetsområdet här 
har många ensamstående med barn.  
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Stina B Ett av de första åren jag jobbade här var 18 av 20 barn skilsmässobarn. 
 
Märta B Vi har en hel del invandrar- och flyktingbarn som inte heller har så lätt att ta reda på 
sin historia om inte släkten har flyttat med.  
 
David B Även deras egen historia, den de minns själva skall kunna tas upp i skolan. 
 
Kerstin - Varför är det så att så mycket kungar nämns som viktigt historieinnehåll? 
 
Märta B Visst talar vi mycket om kungar. Vi hänger ju upp historien på det.  
 
David B Tidslinjen kommer väl in där, för kungarna placeras ju ut på den. 
 
Märta B Jag satt på utvecklingssamtalet med en pojke. Jag berättade för hans mamma att vi 
just nu läser om Sydafrika. Vi talade om apartheid och utvecklingen där och om Nelson 
Mandela. Då säger pojken plötsligt: Men mamma B vet du vem Nelson Mandela är? Ja, säger 
hon då. Pojken: Men hur kan du veta det?  
Jag hade ändå på morgonen berättat för eleverna att en speciell dag hade utsetts till Nelson 
Mandela-dag. Det är inte bara något som vi läser om i skolan utan det är på nyheterna idag. 
Men pojken menade att mamman inte kunde veta för hon hade ju inte varit i skolan och fått 
samma information som honom. 
Sedan fortsätter pojken och säger: Varför har du inte sagt något till mig? 
 
Det är ju det vi sliter med hela tiden. Att försöka få dem att inse att allting hänger ihop. Vi 
läser just nu en högläsningsbok om Afghanistan och så kommer det på nyheterna ett inslag 
om varför alla burkor är ljusblå.  
 
Kerstin - Är det något mer ni vill säga? 
 
Att historia är kul! 
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Hej! 
Jag heter Kerstin Kolback och skall till hösten skriva en D-uppsats i historia. En 
del av uppsatsen kommer att handla om hur elever i år 6 tänker om begreppet 
historia och i det syftet vill jag intervjua elever. Jag kommer att följa de regler 
som finns när det gäller sekretess och varken elevernas namn eller namnet på 
skolan kommer att finnas med i uppsatsen. 
 
När det gäller enskilda intervjuer så är det naturligtvis frivilligt för eleverna om 
de vill vara med eller inte. 
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