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Abstract 

 

Despite the fact that the term historical consciousness has been explicitly included in the curriculum 

since the year 2000, there is still not a homogeneous definition of the term in Swedish school. The 

aim of this study is to illustrate the problems that occur because of the inclusion of this term and the 

freedom of interpretation as a result. Presented in this paper is an outline of the current field of 

research regarding the term historical consciousness with particular focus on the Swedish school and 

the criticism against the term. The study has been conducted by qualitatively interviewing five high 

school and upper secondary school teachers who has given their accounts on how they have 

interpreted and operationalized the term. The results show that the different interpretations has 

resulted in different focusing and approaches to teaching. This in turn leads to the fact that the 

equality of education may be questioned. 
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Sammanfattning 

 

Trots att begreppet historiemedvetande uttryckligen har funnits med i läroplanen sen år 2000 så 

finns det fortfarande inte en enhetlig definition av begreppet i svensk skola. Syftet med den här 

studien är att belysa den problematik som uppstår på grund av inkluderingen av detta begrepp och 

det fria tolkningsutrymme som blir resultatet. I detta arbete presenteras en översikt av det aktuella 

forskningsläget kring begreppet historiemedvetande med särskilt fokus på den svenska skolan och 

den kritik som riktats mot begreppet. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med fem 

olika högstadie- och gymnasielärare som fått berätta om hur de tolkat och operationaliserat 

begreppet. Resultaten visar att de olika tolkningarna resulterat i olika fokuseringar och upplägg av 

undervisningen. Detta leder i sin tur till att undervisningens likvärdighet kan ifrågasättas. 

 

Nyckelord: Historiemedvetande, Karl Ernst Jeismann, Klas-Göran Karlsson 
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1. Inledning och problemformulering 

Historiens plats i både skola och samhälle kan för oss historielärare verka ganska självklar. Faktum är 

att historia är en ”grundläggande dimension av allt mänskligt liv”.1 Vi lever alla med en historia 

samtidigt som vi också ständigt skapar historia i ljuset av erfarenheter och samlade kunskaper med 

förväntningar inför framtiden. Vi påverkas av vår historia samtidigt som vi också formar den 

historiska utvecklingen.2 Det kan därför verka enkelt att argumentera för varför historieämnet har en 

viktig plats i vårt samhälle. Dock var historia under mycket långt tid något som intresserade endast 

ett fåtal personer i samhället. Samtidigt hade historielärarna svårt att försvara ämnets position i 

skolan. Inte ens från de professionella historikernas håll lyckades man få uppbackning. Med endast 

ett fåtal undantag motiverade historikerna ämnets betydelse utifrån inomvetenskapliga kriterier, 

utan någon koppling till övriga samhället. Att forska inom historia blev ett självändamål och ökade 

kunskaper om historia ansågs av många ha ett egenvärde.3 Diskussionen kring historiens nytta ledde 

dock till att ett historiedidaktiskt forskningsfält etablerades i Sverige i början av 1980-talet.4  

 Historieämnet är således ett av de skolämnen som har förändrats över tid, framförallt vad gäller 

ämnets syfte. Influenser från både tysk/dansk såväl som anglosaxisk historiedidaktik har format både 

innehållet och syftet med undervisningen. På senare år, inte minst i vår gällande läroplan, har 

begreppet historiemedvetande fått ta en allt större plats. Begreppet introducerades redan i 2000 års 

läroplan och bör således vara väl inarbetat. Detta är dock inte fallet och det finns en tydlig 

problematik här då historiemedvetande är ett begrepp utan en enkel definition. Under senare delen 

av 1900-talet fram till idag så har ett flertal försök gjorts till att tydligt definiera vad begreppet 

faktiskt innefattar. Vad är egentligen ett historiemedvetande? Dock skiljer sig dessa olika tolkningar 

av begreppet åt vilket gör att det för historieläraren blir svårt att veta vilken definition av begreppet 

som bör tillämpas i planering och realisering av undervisningen. Oavsett definition så har alla 

tolkningar gemensamt att det handlar om att koppla dåtid till nutid och på så sätt kunna reflektera 

över framtiden. Dock lämnar en sådan öppen definition många frågor obesvarade vilket också är 

varför tydliga riktlinjer behöver dras för vilken tolkning som bör gälla. Eftersom historiemedvetande 

nämns redan i första raden av ämnets syftesbeskrivning är det tydligt att begreppet genomsyrar 

historieämnet. Ett mycket framträdande problem med avsaknaden av en tydlig definition är risken 

att bedömningen skiljer sig åt från lärare till lärare beroende på vilken tolkning man gjort. Frånvaron 

av en definition gör även att det blir svårare att realisera en likvärdig undervisningen då 

                                                           
1 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. Historien är nu. 2009 s. 25 
2 ibid s. 25 
3 ibid s. 28 
4 ibid s. 31 
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undervisningens syfte ska vara för eleverna att utveckla sitt historiemedvetande vilket oundvikligen 

kommer att färga undervisningens innehåll och upplägg. Trots att historiemedvetande 

introducerades för över 15 år sedan i svenska skolan och dessutom har en så framträdande roll i 

historieämnet idag så saknas fortfarande stöddokument från skolverket för hur begreppet ska tolkas. 

Därtill finns det en stor mängd olika tolkningar av begreppet som är allmänt accepterade. I praktiken 

innebär detta att olika lärare är fria att tolka begreppet hur de vill. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa de problem som avsaknaden av en tydlig definition av 

historiemedvetande innebär. För att nå detta syfte så har jag valt att undersöka hur begreppet 

historiemedvetande tolkas och konkretiserats av olika verksamma lärare. Då lärarens tolkning är 

central för hur denne väljer att lägga upp sin undervisning och hur mycket tid som bör läggas på varje 

del av det centrala innehållet är just uppfattningen av styrdokumenten en avgörande del av 

yrkesutövningen. En förhoppning med detta arbete är därför att bidra till att hjälpa verksamma 

lärare att tolka ämnesplanen för historia för att på så sätt i så stor utsträckning som möjligt, undvika 

att individuella tolkningar påverkar undervisningens kvalité och elevers betyg i negativ mening. 

 För att kunna uppnå det här syftet har jag valt att formulera tre frågeställningar som jag avser att 

utgå från i min undersökning. Dessa tre frågeställningar går således hand i hand och bör därför ses 

som en helhet. Frågeställningarna lyder: 

 

 Hur har olika lärare tolkat begreppet historiemedvetande? 

 Hur har de olika lärarna kommit fram till den tolkningen? 

 Hur har lärarna realiserat undervisningens syfte i förhållande till den tolkning som gjorts? 
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2. Teoretisk ansats 

I följande sektion kommer det gällande forskningsläget att beskrivas i stora drag. På grund av 

begreppets idag, centrala roll i historiedidaktisk forskning, så finns det en uppsjö av texter och 

studier som behandlar ämnet. Tanken är därför att denna sektion ska ge en tydlig bild av det svenska 

forskningsläget och vilka influenser som påverkat. I sektion 2.1 diskuteras begreppets uppkomst och 

spridning. Därefter följer sektion 2.2 där begreppets olika definitioner sammanfattas och sektion 2.3 

där begreppets problematiska natur diskuteras. I sektion 2.4 ges en översikt av begreppet i 

förhållande till läroplanen och slutligen avslutas avsnittet med sektion 2.5 med en diskussion av hur 

ett historiemedvetande utvecklas. 

 

2.1 Historiemedvetande - Begreppets uppkomst 

Begreppet historiemedvetande är sprunget ur den tyska historiedidaktiken. Den klassiska tyska 

historiedidaktiska boken Handbuch der Geschichtsdidaktik publiserades år 1979.5 I denna bok 

lanserades begreppet historiemedvetande av den tyske historiedidaktikern Karl Ernst Jeismann.6 

Jeismann gav här fyra definitioner av begreppet som tillsammans sammanfattar konceptets alla olika 

delar. 

 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. 

 Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 

för nutiden och perspektiv på framtiden. 

 Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och 

upprätthållandet av mänskliga samhällen.7 

Jeismann förklarar historiemedvetande som en mental process där individen kan orientera sig i tid 

och förstå ”sin livssituation i ljuset av erfarenheter av och kunskaper om det förflutna samt 

förväntningar på vad som skall komma”.8 Ett centralt ord i Jeismanns definition är ordet närvarande. 

                                                           
5 Karlsson & Zander 2009 s. 47 
6 Fredrik Abrahamsson. Då-nu-sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande. 2011 s. 10 
7 Karlsson & Zander 2009 s. 300 
8 ibid s. 301 
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”Tidsperspektivet och historien måste vara närvarande för att den mentala processen ska fungera”.9 

Därefter fick begreppet snabb spridning runtom i norden, främst genom de historiedidaktiska 

konferenserna som hölls mellan 1982-2002.10 Till Sverige kom konceptet från Tyskland via Danmark i 

början av 1980-talet. Den svenska historiedidaktiken är således starkt influerad av den tyska synen på 

begreppet som utgår från att historiemedvetande handlar om hur människor ser på sig själva, sin 

omvärld och sin historia.11 

 Den svenske historiedidaktikern Robert Thorpe argumenterar för att vi i Sverige haft tre vågor av 

historiedidaktisk forskning gällande historiemedvetande. Den första av dessa vågor inträffade i 

början av 1980-talet och avslutades på tidigt 90-tal. Under den här perioden lanserades 

historiemedvetande men ingen verkade vara intresserad av att problematisera och definiera 

begreppet.12 Historiedidaktikern och universitetslektorn KG Hammarlund menar att det är 

förvånande att begreppet aldrig gavs en tydlig definition eftersom Jeismanns lansering av 

historiemedvetande innehöll fyra definitioner och den historiedidaktiska debatt som följde gav 

upphov till ännu fler.13 Den andra vågen kan sägas ha startat år 1997 när boken Historiedidaktik 

publiserades. Här ingick nämligen ett kapitel av den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen 

där idéer presenterades som blev centrala för den svenska historiedidaktiken.14 I början av 2000-talet 

startade en hel del forskning som använde sig av historiemedvetande som ett analysverktyg. År 2004 

publiserades även boken Historien är nu som innehöll kapitel från framstående svenska 

historiedidaktiker som Klas-Göran Karlsson och Per Eliasson. Detta menar Thorpe var starten för den 

tredje vågen av historiedidaktisk forskning kring historiemedvetande. I slutet av det första decenniet 

av 2000-talet startades även en del forskning där historiemedvetande användes som ett 

analysverktyg för empirisk forskning. Praktiskt taget all denna forskning utgick från Bernard Eric 

Jensens teorier kring historiemedvetande.15 

 På senare år är det dock främst i Storbrittanien, USA och Kanada som begreppet har fått mest 

uppmärksamhet. Till skillnad från i Tyskland och Norden så var det dock psykologer snarare än 

historiker som ledde denna forskning framåt. Den forskningen utgick från hur elever bäst lär sig 

historia och riktades mot att utveckla nya inlärningsmetoder. Grunden för detta är det historiska 

tänkandet vilket idag har lett till en inrikting på historiemedvetande.16 Den mest framstående 

                                                           
9 Abrahamsson 2011 s. 10 
10 KG Hammarlund. Historisk kunskap i svensk grundskola – ett försök till begreppsbestämning. 2012 s. 25 
11 Robert Thorpe. Historical Consciousness, Historical Media, and History Education. 2014 s. 16 
12 ibid s. 18 
13 Hammarlund 2012 s. 25 
14 Thorpe 2014 s. 18 
15 ibid s. 19 
16 ibid s. 17 
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forskaren på denna front är framförallt Peter Seixas men även Peter Lee, Denis Shemilt och Sam 

Wineburg har haft stort inflytande.17 

 

2.2 Olika definitioner av Historiemedvetande 

Då historiemedvetande lanserades först 1979 och begreppet inte fick genomslag förrän många år 

senare så är den historiedidaktiska forskningen kring historiemedvetande fortfarande relativt ung. På 

grund av att begreppet på senare år även har fått genomslag i den anglosaxiska historiedidaktiken så 

kan man idag säga att begreppet har haft sin utgångspunkt i två olika traditioner. I den tysk/danska 

historiedidaktiken är det historien och vad vi kan lära oss av den som ligger i fokus medan i 

anglosaxisk historiedidaktik är grunden för historiemedvetandet istället det historiska tänkandet.18 

 Oavsett vilken definition av begreppet historiemedvetande man förordar så innefattar alla 

tolkningar av begreppet gemensamt att de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid är 

närvarande. Historiemedvetandet kan således ha sin utgångspunkt i vilket som helst av dessa tre 

tidsperspektiv eftersom de är ständigt växlande. Vad som nyss var nutid har blivit dåtid och vad som 

nyligen var framtid är nu nutid. Grunden för historiemedvetandet är ”förmågan till tidsmässig 

orientering”.19 

 Det faktum att det finns en stor mängd definitioner av begreppet historiemedvetande plus det 

faktum att begreppet använts på många olika sätt inom olika forskningsfält gör att det blir svårt att 

greppa vad historiemedvetnade är och hur det ska användas i skolan. Robert Thorpe poängterar att 

begreppet har använts inom forskning i bland annat psykologi, litteratur, religion och sociologi.20 

Detta gör att begreppet har blivit ännu mer urvattnat och diffust. Thorpe själv använder sig av en 

bred definition av historiemedvetande som utgår från grundprincipen av en koppling mellan 

tolkningen av det förflutna, förståelse för samtiden och perspektiv på framtiden. Genom denna 

koppling kan människor förstå historia, orientera sig och förstå sin samtid, få uppfattningar och insikt 

om sig själva och sina medmänniskor, agera moraliskt, ta del av olika historiska kulturer och samtidigt 

vara medvetna om att de själva skapar historia.21 

 I Sverige är det främst den danska historiedidaktiken som har haft starkast inflytande medan den 

danska i sin tur är influerad av den tyska. För dansk historiedidaktik är det främst två namn som 

sticker ut, Sven Sodring Jensen och Bernard Eric Jensen. Sven Sodring Jensen är den forskare som 

                                                           
17 Thorpe 2014 s. 20 
18 ibid s. 17 
19 Karlsson & Zander 2009 s. 299 
20 Thorpe 2014 s. 2 
21 ibid s. 20 
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introducerade narrationsforskningen i norden medan Bernard Eric Jensen etablerade 

historiemedvetandebegreppet genom sitt bidrag till konferensen i Kalmar 1990 och hans uppsats om 

historiemedvetande år 1997.22 Bland annat har Bernard Eric Jensen liknat vårt historiemedvetande 

med vårt språk. Precis som språket så är historiemedvetandet en del av oss som vi inte kan avstå från 

utan att det skulle få allvarliga konsekvenser för vår förmåga till social och kulturell orientering. 

Samtidigt fungerar vårt språk liksom vårt historiemedvetande i det dolda, ofta utan en tanke på dess 

mekanismer och grammatiska regler.23 Sven Sodring Jensen har dock valt att definiera 

historiemedvetande på följande sätt: 

 

  En närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner och alla  

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

  de inte är uttryck för något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.24 

 

Det är tydligt att hans tolkning av begreppet är starkt inspirerad av Jeismanns definition. Det ska dock 

poängteras att det inte endast är dåtiden som står i fokus. Kunskaper om enskilda historiska 

händelser är sällan av värde. Utgångspunkten är snarare förbindelsen mellan individen, det samtida 

samhället och dåtiden. ”Hur denna förbindelse ser ut är historiedidaktikens huvudfråga”.25 

 Den svenska historiedidaktiken har haft ett stort fokus på begreppet ända sedan 90-talet. Ett 

flertal forskare, med Klas-Göran Karlsson i spetsen, har givit sina bidrag och både problematiserat 

och utvecklat begreppet. Till att börja med så menar Karlsson att vi alla bär på ett 

historiemedvetande. Detta är något vi vänder oss till och integrerar i vår identitetsbildning, vårt 

vetande och våra handlingar. Detta sker inte nödvändigtvis öppet och strukturerat utan snarare är 

det något som sker omedvetet. Vidare menar Karlsson att vi inte skulle kunna existera som 

samhällsvarelser och individer utan ett historiemedvetande.26 Karlsson har definierat 

historiemedvetande som ”den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i 

tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida 

utveckling”.27 Historiedidaktiker och universitetslektor Niklas Ammert menar även att vårt 

historiemedvetande består av två delar. Den ena delen består av kunskaper om det förflutna. Utan 

dessa kunskaper finns ingen historia att vara medveten om. Den andra delen består av 

tankeprocessen som sätter den historiska kunskapen i ett större sammanhang där alla tre 

                                                           
22 Bengt Schüllerqvist. Svensk historiedidaktisk forskning. 2005 s. 58 
23 Karlsson & Zander 2009 s. 48 
24 ibid s. 49 
25 ibid s. 49 
26 ibid s. 48 
27 ibid s. 49 
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tidsperspektiv finns med. På detta sätt synliggörs samband, förklaringar, likheter och skillnader 

mellan de olika tidsperspektiven. Vårt historiemedvetande kan således utgå från vilken som helst av 

dessa tidsdimensioner.28 

 Inom den anglosaxiska historiedidaktiken noterar Peter Seixas att begreppet introducerades först 

under 2000-talet och är därför fortfarande ett relativt nytt koncept. Vidare menar Seixas att 

begreppet innefattar såväl historiografi och det kollektiva minnet som historiedidaktik.29 Dock är han 

tydlig att poängtera den viktiga skillnaden mellan historiemedvetande och kollektiva minnen. 

Beroende på vilken definition av historiemedvetande man förespråkar tenderar dessa två begrepp 

att gå in i varandra.30 Seixas menar att kollektiva minnen är den historia som delas av en grupp 

människor och byggs upp av traditioner, institutioner och kulturella symboler. På detta sätt kan man 

skapa en kollektiv identitet.31 En nations delade identitet kan ses som ett vanligt exempel. Det 

kollektiva minnet byggs upp av olika narrativ där grunden för historien är ett delat ursprung och en 

gemensam strävan av utveckling. Narrationerna innehåller därmed ofta hjältar och värderingar som 

överensstämmer med de värden och karaktärsdrag som gruppen ska dela. Historien målas således 

upp från ett utvalt perspektiv och narrationen drar en tydlig linje mellan de som delar detta minne 

och de som inte gör det.32 Genom att skapa ett sådant kollektivt minne blir det även lättare att 

mobilisera människor i en gemensam strävan i framtiden.33 

 Seixas förespråkar en bred definition av historiemedvetande och menar att det är i vårt 

historiemedvetande som det kollektiva minnet, historisk metod och andra sätt att skapa bilder av 

historien möts och sammanflätas.34 Därmed menar Seixas att det kollektiva minnet är en del av 

historiemedvetandet vilket möjliggör för att ett samhälle, en grupp eller en individ kan ha flera 

historiemedvetanden.35 

 

2.3 Historiemedvetande - ett problematiskt begrepp 

Robert Thorpe fastslår att det forskningsfält som studerar historiemedvetande, oavsett om det är 

från en didaktisk eller teoretisk utgångspunkt, kan delas in i två grupper. Den ena gruppen kallar han  

                                                           
28 Karlsson & Zander 2009 s. 300 
29 Peter Seixas. Theorizing Historical Consciousness. 2004 s. 4 
30 ibid s. 8 
31 ibid s. 5 
32 ibid s. 6 
33 ibid s. 5 
34 ibid s. 10 
35 ibid s. 9 
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den bekräftande och denna grupp utgör den forskning som framhåller historiemedvetande som ett 

centralt begrepp i historiedidaktiken. Den forskningen är främst deskriptiv och förklarar vad 

historiemedvetande är och varför det är viktigt. Den andra gruppen benämner han den skeptiska och 

precis som namnet avslöjar så innefattar denna grupp den forskning som är mer skeptisk till 

begreppets signifikans och definition.36 Dessa forskare menar att begreppet i sig är svårt att definiera 

och desto svårare att studera och observera. Vidare menar dessa forskare att det är meningslöst att 

använda historiemedvetande som ett analysverktyg då det i teori inte är uttalat hur begreppet är 

relaterat till historisk kultur. Därutöver blir risken att man blandar ihop historiebruk och 

historiekultur med historiemedvetande. Begreppet är även svårt att använda vad gäller utvecklingen 

av historisk kunskap eftersom det inte sägs något om hur detta ska ske. Historiemedvetande som 

koncept bidrar endast med argument för varför historia är viktigt men säger inget om hur eleverna 

fördjupar sina historiska kunskaper.37 Slutligen menar även denna grupp att begreppet är 

Eurocentriskt i sin natur då det utgår från Europeiska ideal från upplysningstiden. Vissa Asiatiska och 

Afrikanska kulturer närmar sig historia på andra sätt och med andra ideal vilket gör att det är ytterst 

Eurocentriskt att framhäva historiemedvetande som något universalt som alla bär med sig.38 

 En annan svensk historiedidaktiker, Magnus Hermansson Adler vill ifrågasätta om begreppet över 

huvud taget är gilitgt att använda i Sverige.39 Den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen har myntat 

begreppet borderline events som innebär tillstånd av trauma och kris.40 Vidare menar han att det 

endast är under dessa borderline events som våra historiemedvetanden kan vakna till liv.41 

Hermansson Adler menar att begreppet kan ses som ett resultat av Tysklands försök att skapa 

mening i sin egen historia eftersom begreppet utvecklades under den period då Tyskland var 

uppdelat i två länder. Därutöver var den tyska identitetsbilden starkt påverkad av andra världskrigets 

händelser. Det kan därav hävdas att begreppet utvecklades under ett så kallat ”borderline event”. 

Vidare menar han även att begreppet innehåller en osäker kausalitet och ”ifrågasätter vad det är 

som säger att tolkning automatiskt leder till sammanhang och perspektiv”.42 Denna övergång bör inte 

betraktas som självklar menar Hermansson Adler och uppmanar till att utreda under vilka 

omständigheter och förutsättningar som eleverna klarar av att tillgodogöra sig kopplingar mellan 

dåtid, nutid och framtid.43 Klas-Göran Karlsson poängterar även att den historiedidaktiska forskning 

                                                           
36 Thorpe 2014 s. 18 
37 ibid s. 20 
38 ibid s. 21 
39 Abrahamsson 2011 s. 11 
40 ibid s. 32 
41 ibid s. 12 
42 ibid s. 11 
43 ibid s. 11 
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som bedrivits kring historiemedvetande ”har i allt väsentligt haft en begreppslig och teoretisk 

inriktning” och menar att det råder stor brist på historiedidaktisk forskning riktad på empiriska 

undersökningar och exempel.44 

 

2.4 Historiemedvetande i skolans styrdokument 

Begreppet historiemedvetande har starkt präglat ämnesplanerna i historieämnet ända sedan 1994 

års läroplan. I ämnesplanen för historia från år 2000 står som första strävansmål att varje elev 

”förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden 

och skapar en beredskap inför framtiden”.45 Alvén poängterar dock att ett sådant mål blir 

meningslöst eftersom det är just det som ett historiemedvetande gör. Samtidigt bär vi alla på ett 

historiemedvetande så det är heller inget som eleverna förvärvar i skolan.46 I gällande läroplan, 

införd 2011, har begreppet dock fått en tydligare central roll och en något mer utförlig beskrivning av 

vad det innebär. De inledande raderna av syftesbeskrivningen lyder följande: 

 

 Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och  

 utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att  

 använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska  

 därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och  

 perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.47 

 

Med andra ord är det genom historiska faktakunskaper, historiebruk och att arbeta med historisk 

metod som ska möjliggöra för utvecklandet av elevernas historiemedvetande. Därutöver ska 

undervisningen även skapa förståelse för hur olika perspektiv på det förflutna påverkar deras 

historiemedvetande. Vi kan här tala om ett slags metaperspektiv där eleverna får förståelse för de 

mekanismer som ligger bakom utvecklandet av ett historiemedvetande. Dock förutsätter denna 

formulering att kunskaper om det förflutna automatiskt kommer att påverka vår syn på nutiden och 

framtiden.  

 Även om 2011 års läroplan, på ett tydligare sätt formulerar historiemedvetandebegreppet så är 

det fortfarande en väldigt öppen definition och det finns därav behov av stöddokument från 

skolverket för att hjälpa lärare med att tolka begreppet. Detta finns emellertid ännu inte och 

                                                           
44 Karlsson & Zander 2009 s. 50 
45 Abrahamsson 2011 s. 7 
46 Fredrik Alvén. Historiemedvetande på prov. 2011 s. 32 
47 Skolverket 2011 
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begreppet saknar därför fortfarande en tydlig definition. Magnus Hermansson Adler menar att 

begreppsdefinitionen uteblivit på grund av att lärandet främst utvecklas genom öppen och 

demokratisk dialog med och eleverna emellan. Vidare menar han att detta är ett resultat av den 

svenska undervisningstraditionen som är starkt präglad av John Dewey och den Amerikanska 

progressivismen. En av Deweys utgångspunkter är att eleverna faktiskt vill och kan lära sig och att de 

tar ansvar för sitt eget lärande. Detta leder i sin tur till att eleven söker kunskap på egen hand och lär 

sig genom att tänka, göra och skapa. Hermansson Adler menar att denna syn idag är dominerande 

inom de samhällsvetenskapliga ämnena vilket han menar kan vara förklaringen bakom den uteblivna 

definitionen.48 

 Historiedidaktikern Erik Lund argumenterar också för att det finns uppenbara problem med 

implementeringen av begreppet historiemedvetande i svensk skola. Begreppet utvecklades i 

Västtyskland på grund av landets splittrade och tragiska historia och fyllde således en tydlig roll. När 

begreppet därefter förflyttades till Danmark och Sverige fick det emellertid en annan roll. Detta 

skedde dessutom utan några som helst empiriska undersökningar ”som kunde visa på olika former 

för elevers historiemedvetande. Historiemedvetandetbegreppet var abstrakt och saknade 

operationaliseringar”.49 Historiedidaktiern Martin Stolare menar också att den tysk/danska 

historiedidaktiken är den som dominerat i Sverige under de senaste decennierna även om det i 

kursplanen också finns perspektiv hämtade från den anglosaxiska historiedidaktiken. Detta trots att 

det ännu gjorts få undersökningar inom den tysk/danska historiedidaktiken på konkreta 

skolsituationer. På så vis har den ”befunnit sig längre ifrån historieundervisningen än den 

anglosaxiska historiedidaktiken”.50 Vidare menar Lund att fokuset på historiemedvetande har 

begränsat utvecklingen av historiedidaktiken. Fokuset bör enligt honom istället ligga på den 

anglosaxiska historiedidaktiken som han menar har en solidare bas, strukturerade 

inlärningsaktiviteter och bedömningskriterier som gör att resultaten blir mer synliga.51 

 Med utgångspunkt i Klas-Göran Karlssons och Bernard Eric Jensens definitioner av 

historiemedvetande argumenterar historiedidaktiern Fredrik Alvén att på grund av 

historiemedvetandebegreppets inkludering i ämnesplanen får historieämnet en moralisk uppgift. Att 

ha ett utvecklat historiemedvetande är ingen garant för att man ska få demokratiska värderingar 

vilket är en del av skolans uppdrag att värna. Tvärtom så kan historiemedvetandet ”bidra till 

processer som skapar förtryck och förföljelse”.52 En del av historielärarens uppdrag blir därmed att ge 

                                                           
48 Abrahamsson 2011 s. 8 
49 Bengt Schüllerqvist. Kanon och historiemedvetande – två centrala ämnesdidaktiska begrepp. 2006 s. 12 
50 Martin Stolare. Att fånga historieundervisning: Ett förslag till analysmodell. 2011 s. 146 
51 Schüllerqvist 2006 s. 12 
52 Alvén 2011 s. 26 
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eleverna ett önskvärt historiemedvetande.53 Vidare menar Alvén även att det är genom att utveckla 

vårt historiemedvetande som vi kan ändra våra uppfattningar och våra handlingsmönster. Eftersom 

människors handlingar utgår från deras historiemedvetande så krävs ”en aktiv bearbetning av de 

historiska berättelser som ligger till grund för deras historiemedvetande”54 för att kunna ändra detta. 

Även universitetslektor och historiedidaktiern Jan Löfström argumenterar för att 

historiemedvetandet i sig självt har en moralisk dimension. Med utgångspunkt i Rüsens 

konstaterande, fastslår han att berättelser ”om det förlutna (där historiemedvetandet blir 

materialiserat) är också berättelser om gott och ont och att de återspeglas i det som man anser vara 

moraliskt rätt eller fel i sin egen tid”.55 Vidare konstaterar Löfström att historieundervisningen endast 

är ”en faktor som påverkar vårt historiemedvetande”.56 Precis som Löfström menar även 

historiedidaktikern Jenny Hartsmar att skolan endast blir en av flera plattformer för möten mellan 

olika uttryck för historiemedvetande. Detta på grund av att ”livserfarenheter och det kulturarv varje 

elev bär med sig utgör delar i historiemedvetandet”.57 

 Hartsmars studie från 2001 visade att historiemedvetande inte hade fått ordentligt genomslag i 

svensk undervisning vid tidpunkten vilket Schüllerqvist menar inte är särskilt förvånande eftersom 

begreppet vid tidpunkten ännu inte fått en tydlig definition. Vidare menar Schüllerqvist att det var 

först under 2000-talet ”som en mer utbredd uppfattning börjat utvecklas om hur begreppet skall 

definieras”.58 Mer än tio år senare saknas dock fortfarande tydliga stöddokument från Skolverkets 

håll. Historiedidaktikern Per Eliasson med flera, konstaterar dock att historiebruk och 

historiemedvetande är nära sammankopplat, inte minst i 2011 års läroplan. De menar att 

historiebrukets numera centrala position i ämnesplanen har gett ett nytt metaperspektiv på 

historieämnet som tidigare har saknats. Därutöver menar de att det är genom historiebruket som 

historiemedvetandet kan bedömas. En elev som uppvisar en utvecklad förmåga att ”reflektera över 

sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv har ett 

mer utvecklat historiemedvetande än den elev som inte kan det”.59 

 

 

                                                           
53 Alvén 2011 s. 27 
54 ibid s. 27 
55 Jan Löfström. I skuggan av historiska orättvisor? Vad finländska gymnasieelevers reflektioner kring historiska 
gottgörelser berättar om deras historiemedvetande. 2012 s. 74 
56 ibid s. 92 
57 Nanny Hartsmar. HISTORIEMEDVETANDE - Elevers tidsförståelse i en skolkontext. 2001 s. 12 
58 Schüllerqvist 2005 s. 70 
59 Per Eliasson, Fredrik Alvén, David Rosenlund, Joel Rudnert och Ulf Zander: ’Det är smart att använda historia 
i nya händelser...’ Historiebruk i skola och samhälle. 2012 s. 263 
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2.5 Att utveckla sitt historiemedvetande 

Läroplanens formulering förutsätter att ett historiemedvetande kan vara mer eller mindre 

kvalificerat eftersom ämnet syftar till att eleverna ska fördjupa och utveckla detta. Därutöver skiftar 

graden av reflektion från individ till individ. Detta beror på att vårt historiemedvetande dels har 

individuella förutsättningar men också på grund av att ”dess innehåll och utveckling beror […] på det 

samhälle och den historiekultur som det gestaltas och utvecklas i”.60 I allmänhet handlar det om att 

kunna utveckla den dubbelbottnade tankeoperationen att människor är produkter av historien 

samtidigt som det också är desamma som skapar historia.61 Alvén påpekar även att läraren måste ta 

hänsyn till det historiemedvetande eleven redan besitter för att kunna utveckla det. Vi bär alla på ett 

historiemedvetande som formats av att vi ”deltagit i kollektiva sammanhang vilka gett uttryck för 

olika värderingar, önskningar och uppfattningar”.62 Det är däremot inte alls säkert att detta 

historiemedvetande utgår från samma värderingar som de skolan ska förmedla.63 

 Hartsmar argumenterar även för att ett kvalitativt historiemedvetande förutsätter ”fördjupad 

förståelse för varje historisk tid och förmåga till reflektion och jämförelser mellan då-nu-sedan”.64 På 

detta sätt är alltså breda historiska faktakunskaper en förutsättning för ett utvecklat 

historiemedvetande. Därutöver menar Hartsmar att en förutsättning för utvecklandet av 

historiemedvetandet är ”att den lilla historien måste få vara del av den stora historien”.65 Utan detta 

menar Hartsmar att kunskaperna stannar vid ett utantillärande utan någon djupare förståelse då 

eleverna inte får chansen att ”relatera det utanförstående till det som i tid och rum är en del av” dem 

själva.66 

 Thorpe lyfter fram tre idéer om hur man utvecklar elevers historiemedvetande. Den första idén 

utgår från att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande när historia presenteras genom ett flertal 

perspektiv där alla tre tidsdimensioner är inkluderade. Därutöver framhålls även att den lilla och 

stora historien blandas och att eleverna även möts av moraliska värden är en förutsättning för 

utvecklandet av historiemedvetandet. Den andra idén utgår istället från att lärarens uppgift är att 

skapa förbindelser mellan historiska händelser och nutiden. Valet av innehåll styrs då av vad som 

anses vara av intresse och värde, vad är det vi vill förmedla och varför har vi tolkat dessa händelser 

på ett visst sätt? Detta arbetssätt förutsätter att eleverna får arbeta mycket med autentiskt 

                                                           
60 Karlsson & Zander 2009 s. 55 
61 ibid s. 55 
62 Alvén 2011 s. 30 
63 ibid s. 30 
64 Hartsmar 2001 s. 22 
65 ibid s. 79 
66 ibid s. 79 



13 
 

källmaterial och källkritik.67 Den tredje metoden hävdar att historiemedvetandet utvecklas om 

eleverna får arbeta med metahistoria. Genom metahistoria kan eleverna analysera historiska 

händelser utifrån nya perspektiv och därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt. På detta sätt 

utvecklas ett mer kvalitativt historiemedvetande.68 

 Jörn Rüsen menar dock att historiemedvetande har en nära koppling till vad han kallar narrativ 

kompetens. Rüsen listar tre principer som han menar att den historiska berättelsen bör utgå från för 

att den ska vara meningsfull. Den första principen kan kallas för konkretion och innebär att historien 

ska ligga nära ”och beröra människors egna upplevelser och erfarenheter av det förflutna”.69 

Därefter följer principen om kontinuitet som innebär en garanti för att alla tre tidsdimensioner är 

närvarande i berättelsen. Samtidigt får inte detta övergå i en förenkling av historien eller en 

uppfattning om att historien hela tiden upprepas. Slutligen når vi den sista principen som kan kallas 

för kontext. Detta innebär att berättelsen måste kunna sättas in i en större tidskontext för att 

människor ska kunna orientera sig i tid. Den större tidskontexten är den som de är vana att möta och 

det är även detta som ger ett större sammanhang.70 

 Även Agnes Heller betoner berättelsens betydelse för utvecklandet av vårt historiemedvetande. 

Hon menar att berättelsen blir ett medium för överföring av värden. Berättelsen som handlar om det 

förflutna har sitt värde i att ”lyssnarna ger berättelsen mening genom att applicera den och dess 

budskap eller sensmoral på sig själva”.71 Ett starkt tankeredskap här är således kausalitet då vi kan 

söka i historien, utan att nödvändigtvis använda oss av historievetenskapliga analyser, ”i jakt på en 

tillräcklig betingelse”72 för att förklara något vi iaktar i vår vardag. Detta kan alltså få oss att reflektera 

över vår vardag och varför saker och ting händer. 

 

 

 

 

                                                           
67 Thorpe 2014 s. 21 
68 ibid s. 22 
69 Karlsson & Zander 2009 s. 53 
70 ibid s. 53 
71 ibid s. 54 
72 ibid s. 54 
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3. Metod 

I det här avsnittet diskuteras den valda metoden och vilket urval och avgränsningar som gjorts för 

undersökningen. Därutöver förtydligas också den valda metodens möjligheter och begränsningar. 

Därefter följer sektion 3.3 där etiska ställningstaganden diskuteras och sektion 3.4 där några 

källkritiska resonemang belyses. 

3.1 Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

För att söka svar på mina frågeställningar har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Dessa lämpar sig väl eftersom undersökningen inte syftar till att finna skillnader i de intervjuades svar 

utan snarare endast få utsagor om hur undervisning inom historia kan konkretiseras med hänsyn till 

tolkningen av begreppet historiemedvetande. Den kvalitativa metoden är också vald eftersom mitt 

arbete utgår från ett problemområde snarare än en hypotes. Detta innebär att undersökningen inte 

förväntas ge ett specifikt resultat utan istället ger oväntade insikter. Vidare utgår undersökningen 

från både praktiska och intellektuella mål. Målsättningen är att generera resultat som är 

lättförstådda och som kan bidra till att förbättra undervisningens kvalité i den svenska skolan 

samtidigt som studien avser att skapa förståelse för problemområdet.73  

 En kvalitativ intervju ger intervjupersonen stort frirum att associera fritt och ge svar som blir mer 

nyanserade. Vad som utgör grunden för en sådan intervju är flexibilitet. Den intervjuade ska kunna 

föra samtalet till det som denne anser vara viktigt. Varför jag valt semi-strukturerade intervjuer 

istället för ostrukturerade är på grund av att en helt ostrukturerad intervju kan göra att de svar som 

ges blir orelevanta för undersökningens syfte. En semi-strukturerad intervju möjliggör för att 

intervjuaren kan bestämma vilka teman som ska behandlas samtidigt som friutrymmet att utforma 

svaren efter eget tycke bibehålls. En stor fördel med kvalitativa intervjuer är just att frirummet 

möjligör för att den intervjuade ska få ta upp saker som denne har ett speciellt intresse för eller som 

på annat sätt anses viktigt.74 Detta attribut är viktigt eftersom undersökningens syfte är att finna 

utsagor om konkreta metoder för att realisera ämnets syfte. Rent konkret så kommer alltså 

intervjuerna att planeras genom att ett antal frågor förbereds. Frågorna ska utformas så att de 

efterfrågar något konkret samtidigt som ett visst friutrymme ska kunna ges för den intervjuade att 

lägga sitt fokus efter eget tycke. Intervjun genomförs därefter genom att intervjuaren ställer 

följdfrågor på sådant som anses viktigt för undersökningens syfte. Om den intervjuade leder samtalet 

iväg från undersökningens syfte så kan intervjuaren avbryta och leda samtalet i en ny riktning. Det är 

                                                           
73 Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith Morrison. Research Methods in Education. 2011 s. 226 
74 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011 s. 415 
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även viktigt att poängtera att det blir nästintill omöjligt att anteckna hela intervjun ordagrant vilket 

gör att intervjuerna måste spelas in så att hela samtalet kan transkriberas. På detta sätt får 

resultaten en högre grad av reliabilitet då utrymmet för tolkning av svaren blir mindre. Bilaga 1 

består av den intervjuguide som användes för varje intervju. 

 

3.2 Urval 

Totalt kommer fem personer att intervjuas och målet är att finna lärare på olika skolor med olika lång 

yrkeserfarenhet. Tanken med detta är att se om det finns skillnader i hur styrdokumenten tolkas och 

konkretiseras beroende på yrkeserfarenhet. Lärare med längre yrkeserfarenhet har även arbetat 

med tidigare läroplaner vilket eventuellt skulle kunna återspeglas i deras sätt att tolka nuvarande 

läroplan. De intervjuade lärarna är alla verksamma i Säffle kommun. Detta på grund av att studiens 

tidsomfattning inte tillåter mig söka studieobjekt på annat håll.  

 Då undersökningens syfte inte är att finna skillnader lärare emellan har urvalet styrts med en 

tanke kring kvalité snarare än kvantitet. Urvalet har därför varit tydligt målinriktat i förhållande till de 

formulerade forskningsfrågorna och studiens syfte. I ett sådant urval väljer forskaren 

intervjupersoner som är relevanta för undersökningens problemformulering.75 På grund av detta har 

därför ett sannolikhetsurval gjorts där förhoppningen är att varje intervjuperson kan ge ett 

efterfrågat svar.76 Detta på grund av att undersökningen syftar till att påvisa olika tolkningar även om 

det inte är skillnaderna som ligger i fokus. Då intervjuerna är kvalitativa i sin natur avses att varje 

intervju ska ge nyanserade och utförliga svar där individernas egna tolkningar och uppfattningar av 

deras sociala verklighet ligger i fokus. Därutöver utgår undersökningen från ett något induktivt 

synsätt där förhoppningen är att kunna generera en tydlig tolkning av begreppet som utgår både från 

lärarnas allmänna tolkning såväl som teori och styrdokument.77 

 De fem intervjuade lärarna är alla verksamma historielärare. Alla intervjuer har skett på lärarnas 

arbetsplatser under perioden 2016-04-28 – 2016-05-12. Två av lärarna undervisar på högstadienivå 

och tre på gymnasial nivå där en av lärarna undervisar på komux. För att säkerställa lärarnas 

anonymitet har jag tilldelat alla lärare ett kodnamn. Högstadielärarna har fått kodnamnen Hög1 och 

Hög2. Komvuxläraren har fått kodnamnet Kvux1 och gymnasielärarna har fått kodnamnen Gy1 och 

Gy2. Min grundtanke var att lärarna skulle få granska sina svar för att få chansen att komplettera om 

                                                           
75 Bryman 2011 s. 434 
76 ibid s. 350 
77 ibid s. 40 
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något varit otydligt eller missuppfattats men på grund av tidsbrist så har inte tillfälle getts till någon 

av lärarna för detta. 

 De intervjuade lärarna ska betraktas som respondenter och kommer fortsättningsvis att bli 

benämnda som sådana. Motsatsen är en informant som kan definieras som ett vittne som berättar 

om hur undervisningen ser ut på sin skola. I min undersökning är det de intervjuade lärarna som är 

studieobjekten eftersom det är deras tyckande och tänkande som ligger i fokus. Därför kommer alla 

respondenter att mötas med samma frågor.78 Därefter kommer svaren att diskuteras och sättas i 

förhållande till teori och styrdokument. 

 

3.3 Etiska principer och ställningstaganden 

Det är viktigt att vara väl medveten om att de intervjuade lärarna påverkas av intervjuaren. De svar 

som ges är delvis formade efter föreställningar om vad som förväntas av dem. Det är därmed 

oundvikligt att samla in data genom intervjuer utan att påverka respondenterna. Man skulle självklart 

kunna genomföra studien på annat sätt, genom att exempelvis verka som en dold observatör. På 

detta sätt skulle man hypotetiskt kunna samla data som annars inte är möjligt. Även om det är 

självklart att en sådan undersökning vore oetisk så finns det ändå argument för varför en sådan 

metod vore lämplig. Ju mer den observerade vet om undersökningen desto mindre naturligt kommer 

denne att bete sig.79  

 Det finns ett flertal ställningstaganden som forskaren måste göra när denne genomför sin 

undersökning. I min egen studie har jag försökt att hålla mig till vissa etiska principer för att inte 

överskrida några forskningsetiska gränser. För svensk forskning gäller bland annat följande principer: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Dessa principer innebär att alla deltagare ska bli informerade om vad studiens syfte är och vilka 

moment som ingår i undersökningen. Deltagandet ska också vara frivilligt och respondenterna 

förbehålls rätten att hoppa av om de så önskar. Om minderåriga personer medverkar ska föräldrar 

eller vårdnadshavare godkänna detta. De uppgifter som samlas in ska behandlas med konfidentialitet 

                                                           
78 Abrahamsson 2011 s. 14 
79 Cohen, Manion, Morrison 2011 s. 228 
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och de medverkande förbehålls rätten till anonymitet. De personuppgifter som forskaren samlar in 

ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Slutligen ska även den insamlade datan användas 

endast för undersökningens syfte och får således inte användas för andra ändåmål.80 

 Med utgångspunkt i dessa principer har jag därför informerat alla mina respondenter om 

undersökningens syfte redan vid första kontakt. Det har därefter klargjorts tydligt att deras 

medverkande är helt frivilligt och att de har rätt att dra sig ur om de av någon anledning inte vill 

slutföra sin medverkan. Dock har respondenterna inte fått ta del av de frågor som kommer att ställas 

under intervjun. Detta på grund av att jag i så stor utsträckning som möjligt velat undvika att de 

förbereder sig inför intervjun. Samtidigt gör även detta att respondeterna inte kan diskutera frågorna 

med varandra inför intervjuerna. Alla respondenter är även anonyma för att värna om deras 

personliga och yrkesmässiga integritet. Stor vikt har lagts vid att respondenterna inte ska kunna ta 

någon som helst skada av sitt deltagande i undersökningen. Relevanta faktorer att överväga i studien 

blir således ökad stress eller sämre självkänsla för de medverkande. Sådan skada vore naturligtvis 

oacceptabel samtidigt som det alltid finns en riskfaktor.81 För att minimera denna risk har 

respondenterna fått styra både tid och plats för intervjuerna. 

 Slutligen har jag även valt att endast besvara frågor från respondenterna som rör själva 

undersökningen och inte mitt problemområde. Frågor gällande tolkning och definition av 

historiemedvetande har besvarats i samtal efter varje intervju. Detta för att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika min egen påverkan på respondeternas svar. 

 

3.4 Källkritiska resonemang 

Det finns stor anledning att ha en källkritisk förhållning med den valda undersökningsmetoden. 

Undersökningen kommer endast att ge svar i form av utsagor från olika lärare och kan därför inte 

med säkerhet sägas spegla den verklighet som lärarnas elever möter i klassrummet varje lektion. 

Framförallt tendenskriteriet spelar en viktig roll här då lärarna har sina egna intressen att skydda. De 

Intervjuade kommer självklart att vara anonyma men det finns ändå en viss risk att deras egna 

utsagor om vad de gör i klassrummet och vad som faktiskt sker i klassrummet är två helt skiljda saker. 

På grund av detta bör arbetets resultat inte ses som en återspegling av hur undervisningen faktiskt 

konkretiseras utan endast utsagor om hur den kan se ut.  

                                                           
80 Bryman 2011 s. 132 
81 Bryman 2011 s. 132 
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 Det är även viktigt att poängtera att denna studie endast undersöker enskilda lärares tolkningar 

av begreppet historiemedvetande. Det går därmed inte att hävda att undersökningens resultat är 

representativa för den svenska lärarkåren. En undersökning av den omfattningen skulle kräva 

betydligt mer tid och arbete än vad denna studie tillåter. Snarare bör denna undersökning ses som 

ett stickprov på hur det kan se ut i svenska skolor. 

 

3.5 Analysmodell 

För denna studie har ingen analysmodell konstruerats på förhand. Istället har arbetet utgått från en 

tanke om att finna olika tolkningar och operationaliseringar av begreppet historiemedvetande. 

Arbetet bygger således på tesen att begreppets problematiska natur gör att verksamma lärare idag 

tolkar begreppet lite olika. Analysen av den insamlade datan har därför bestått av att koppla de 

konkreta utsagorna av lärarnas tolkningar till de teorier och den forskning som presenteras i sektion 

2. Detta för att tydligt visa om och hur de olika tolkningarna kan finna stöd i aktuell historiedidaktisk 

forskning. På detta sätt synliggörs även distansen mellan teori och praktik för begreppet 

historiemedvetande i dagens skola. Dock är det omöjligt att veta hur de olika lärarna kommer att 

svara på intervjuerna vilket också är varför det är omöjligt att veta vilka teorier som blir relevanta att 

belysa i en analys. Analysmodellen är således något som fått växa fram efter studiens genomförande. 
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4. Resultat 

I den här delen kommer jag presentera undersökningens resultat. I nästa del kommer dessa resultat 

att analyseras och diskuteras. Vad som följer är med andra ord endast respondenternas utsagor om 

begreppets tolkning och användning i skolan. För att se vilka frågor som ställdes under varje 

intervjun, se bilaga 1.  

 

4.1 Lärare – Gy1 

Den första gymnasieläraren undervisar i ämnena historia och religion. Gy1 har varit verksam i snart 

36 år och har tidigare även undervisat på högstadiet. Därutöver har han även undervisat i ämnena 

Geografi och Arkeologi. När jag frågar om hur han definierar begreppet historiemedvetande är han 

snabb med att svara. Gy1 ser att historiemedvetandebegreppet har två olika definitioner. Den första 

definitionen menar han är mer didaktisk och handlar om ”att man blir medveten om historiska 

händelser kopplat till det som händer idag”.82 Den andra definitionen Gy1 vill lägga in i begreppet 

menar han är mer praktisk och handlar om att fånga elevernas intresse för historia. Gy1 menar att 

det är otroligt viktigt att man får eleverna intresserade av historia för att de i framtiden ska vara 

villiga att betala den kostnad för historia som samhället måste betala för att vi ska kunna besöka 

olika museum, historiska platser och byggnader eller gå på utställningar. Gy1 framhåller just intresset 

för historia som en av dom viktigaste delarna av ämnet. Därutöver menar han även att förmågan att 

kunna se en röd tråd i historien och finna mönster i tillvaron är otroligt viktiga delar av ämnet. Vidare 

säger Gy1 att det mesta han gör i sitt klassrum är sådant som han fått arbeta fram genom åren och 

mycket lite kommer därför från hans utbildning eller akademiska texter. Gy1 berättar att han inte läst 

något om begreppet, mer än det som står i skolans styrdokument. ”Det har jag inte sysslat med över 

huvud taget eller läst nånting om, [...] jag har inte läst nån bok som heter historiemedvetande eller 

nån författare som har försökt lära ut det”.83 Hans definition(er) av begreppet är därför något som 

tagit form genom alla år som verksam lärare. Dock anser Gy1 att hans egna definition av begreppet 

stämmer väl överens med gällande läroplan och menar att den är skriven på så sätt att ”man kan ju 

få det mesta att stämma in där”.84 Hans definition av begreppet är inte heller något som diskuterats 

med hans kollega i historia även om han tror att hans definition överensstämmer med sin kollegas. 

                                                           
82 Intervju, lärare Gy1. 2016-05-12 
83 ibid 
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 När vi därefter går vidare med att prata om de praktiska bitarna av historiemedvetande, hur 

begreppet operationaliseras, så berättar Gy1 att han hela tiden är noga med att i undervisningens 

innehåll, ha med kopplingar både framåt och bakåt i tiden. Gy1 poängterar att dessa kopplingar 

ständigt måste vara närvarande för att innehållet ska fylla den funktion som ämnet förutsätter. Dock 

är det inte alltid som dessa kopplingar görs av eleverna själva. Snarare så leds dom till att dra dessa 

slutsatser genom att Gy1 ställer ledande frågor, åtminstone de elever som endast läser den 

grundläggande kursen historia 1a1. När det gäller fortsättningskurserna förutsätter Gy1 att eleverna 

ska kunna göra dessa kopplingar helt på egen hand. Bland annat ger han ett exempel på en uppgift 

som han använt sig av i dessa kurser där eleverna utgår från en modern händelse. Därefter är målet 

att försöka hitta de historiska bakgrundsorsakerna genom att koppla olika historiska händelser och 

utvecklingslinjer till den moderna händelsen. Gy1 menar att det i regel är först i dessa kurser som 

eleverna har de historiska kunskaperna och den träning som är nödvändig för att kunna genomföra 

en sådan uppgift. Gy1 använder sig även ofta av metaforer och liknelser för att synliggöra samband 

mellan olika händelser. Gy1 ger här exempel på aktuella händelser som kan liknas vid historiska 

händelser och menar att man på detta sätt gör det enklare för eleverna att förstå vilka 

utvecklingslinjer som är aktuella idag. 

 Gy1 ser att historiemedvetandet fyller en viktig funktion i ämnet och menar att det är en stor 

anledning till varför vi läser om historia i skolan. Han menar att det handlar om ”att man kan se 

verkligheten i olika dimensioner då och en dimension är ju den historiska. Att man får lite nytt 

perspektiv på händelser”.85 Vad gäller själva synen på begreppet så menar Gy1 att 

historiemedvetandet kan kopplas till ett flertal andra förmågor så som historisk empati och källkritik. 

Genom att bemästra dessa förmågor kan de hjälpa till att utveckla elevens historiemedvetande. Dock 

är Gy1 tydlig med att poängtera att dessa förmågor inte är en förutsättning för historiemedvetandet. 

En elev kan utveckla sitt historiemedvetande utan att vara källkritisk och på samma sätt kan denne 

vara källkritisk utan att ha ett kvalificerat historiemedvetande. Vidare menar Gy1 att det är svårare 

för eleverna att göra kopplingen mellan nutid och framtid än det är för dom att koppla nutid till 

dåtid. Gy1 menar därför att detta är två olika förmågor. 

 Gy1 planerar sin undervisning i förhållande till historiemedvetande men menar samtidigt att detta 

sker automatiskt. ”Det är ju det vi sysslar med, att få dom medvetna om historien, att få den här lite 

aha-upplevelsen. Jaha, det här hänger ihop med det, det är därför dom gör så här”.86 På grund av 

detta menar Gy1 att metoderna på sätt och vis inte spelar så stor roll utan det handlar snarare om att 

vara skicklig på att ställa rätt frågor. På samma sätt menar Gy1 att redovisningsformer inte heller 

                                                           
85 Intervju, lärare Gy1. 2016-05-12 
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spelar någon roll utan det är upp till läraren att utforma examinationen på så sätt att eleverna får 

visa sitt historiemedvetande. Gy1 ser därför inga svårigheter i att integrera 

historiemedvetandebegreppet i sin undervisning och menar att det är en förutsättning för att ämnet 

ska bli meningsfullt. Gy1 har dock inga medvetana strategier för att eleverna ska kunna fortsätta 

utveckla sitt historiemedvetande även utanför skolans ramar. Snarare försöker han att fånga 

elevernas intresse för att på detta sätt få dom att vilja läsa böcker eller se filmer som har med 

historia att göra. 

 Gy1 ser dock en svårighet när det kommer till det centrala innehållet. Han menar att ”ju närmare i 

tid det kommer och i rum det kommer desto lättare är det. Det är svårare att prata om dom första 

människorna så att dom kan koppla det till dom själva”.87 Gy1 utvecklar sitt resonemang genom att 

ge exempel så som andra världskriget som utspelade sig både i och nära Sverige. Han menar att det 

på grund av närheten i både tid och rum blir lättare för eleverna att förstå kopplingen mellan dåtid 

och nutid. Det finns även mer autentiskt källmaterial och kvarlevor från senare händelser i historien 

vilket också gör att det blir mer synligt och konkret. ”Det är ungefär som att du känner din morfar 

bättre än vad du känner din farfars farfars farfars farfar”.88 

 Vi avslutar intervjun med att Gy1 än en gång poängterar vikten av att fånga elevernas intresse för 

historia. Gy1 berättar att ”det är det där som jag tycker är så jäkla viktigt. För annars så gör vi ju det 

här i onödan lite. [...] Det måste vara nån typ av genuint intresse, det måste va spännande att göra 

det här”.89 

 

4.2 Lärare – Gy2 

Den andra gymnasieläraren jag träffat har till skillnad från den första endast varit verksam i fyra år. 

Gy2 undervisar i ämnena historia och samhällskunskap och befinner sig fortfarande på sin första 

arbetsplats efter sin utbildning. Gy2 börjar vårt samtal med att berätta att han brukar utgå från ordet 

historiemedvetande när han ska definiera det. ”Historiemedvetande som medveten om historien. 

[...] Att man ska va medveten om att det som har hänt i historien förklarar dom samhällen som vi har 

idag och utvecklingslinjer av alla dess olika slag”.90 Gy2 utgår först och främst från läroplanen när han 

ska definiera historiemedvetande och pekar på att det i kunskapskraven står att eleverna ”ska veta 

vad som har hänt för att förklara nuet och sen ha några idéer om vissa mönster, hur kan det se ut i 
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framtiden”.91 På grund av detta utgår Gy2 från den allmänna och breda definitionen av begreppet 

eftersom han menar att det är den definition som framgår i läroplanen. Vidare medger Gy2 att han 

inte samtalat med sin kollega om just definitionen av begreppet men han känner sig ändå säker på 

att han och hans kollega delar synen på begreppets definition. ”Vi pratar ju lite då och då, ja ganska 

ofta, om förmågorna som ska mätas i historia och kunskapskraven så då snackar vi ju om det här så vi 

vet ju att vi har samma syn på det”.92 

 Gy2 berättar även om vilka metoder och strategier han använder sig av för att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande. Till att börja med så anser Gy2 att det är viktigt att 

man gör eleverna medvetna om vad historiemedvetande är och därför brukar han då och då lyfta 

fram begreppet i sin undervisning och prata just om begreppet i sig. ”Inte ofta men jag gör det till 

exempel när man startar upp och man visar dom kunskapskraven. Att det här är förmågorna ni ska 

kunna då är ju historiemedvetande med och då måste dom ju veta vad det betyder”.93 Gy2 

poängterar att det är viktigt att eleverna hela tiden är medvetna om vilket mål dom strävar efter. 

Vidare lyfter Gy2 fram de kausala sambanden som den absolut viktigaste delen av innehållet för att 

eleverna ska kunna utveckla sitt historiemedvetande. Det är på detta sätt som han menar att man 

kan skapa en röd tråd genom historien som blir synlig för eleverna. Det är därför viktigt att begreppet 

hela tiden är närvarande i undervisningen. ”Oavsett vilket moment man gör i historiekursen så är det 

ju historiemedvetande med i planeringen. Så dom helt enkelt ser hur allting hänger ihop”.94 Gy2 

menar att det är otroligt viktigt att historiemedvetandet utvecklas hos eleverna eftersom det är på 

detta sätt som man skapar förståelse för dagens samhälle. Genom historiemedvetandet förstår 

eleverna ”varför saker och ting ser ut som dom gör, varför saker och ting fungerar som dom gör. [...] 

Att man liksom förstår att det har en historisk förklaring”.95  

 Gy2 berättar att han brukar planera sina arbetsområden bakvänt, eller med andra ord med 

utgångspunkt i kunskapskraven. Till att börja med så försöker Gy2 alltid att få med så många 

kunskapskrav som möjligt och därefter går han vidare genom att koppla ett innehåll till 

kunskapskraven. Därefter planerar han sina lektioner med stor hänsyn till hur han ska binda ihop 

varje arbetsområde till både det föregående och det nästkommande så att den röda tråden som han 

tidigare poängterat blir synlig för eleverna. Gy2 poängterar även att just kunskapskravet som rör 

historiemedvetande alltid finns med i alla examinationer, oavsett arbetsområde. Han ger exempel på 

hur han kan lägga upp ett arbetsområde och pratar om andra världskriget. Där börjar han alltid med 
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att prata om vad som orsakade händelsen. I just det fallet blir det första världskriget och på så vis 

försöker han visa sina elever hur en sak hänger ihop med en annan. Vidare lägger Gy2 även mycket 

tid på att ta upp konsekvenser av händelsen, vad som blev konsekvenserna av den. På så vis menar 

han att det blir tydligt hur ett orsakssamband kan sträcka sig över en längre tid och eleverna får 

förståelse för hur historiska händelser hänger ihop. Gy2 försöker oftast endast att leda eleverna in på 

rätt spår och vill i så stor mån som möjligt att eleverna själva ska kunna koppla samman olika 

händelser. Gy2 berättar att han exempelvis kan berätta att två saker hänger ihop men hur och varför 

får eleverna själva komma på. På grund av detta anser Gy2 även att varje undervisningsform fyller en 

viktig funktion. Klassisk katederundervisning kan vara bra ”just för att säkerställa att dom förstår vad 

det är och hur man gör”.96 Dock menar han även att eleverna måste få chansen att träna sig på att 

tänka historiskt eftersom det är en förmåga och således något som tar tid att kvalificera. Gy2 ser 

därför att undervisningen ska vara en mix av genomgångar, eget arbete och diskussioner i helklass. 

Vad gäller redovisningsformer anser han att detta inte spelar någon roll. Det handlar snarare om att 

vara skicklig på att formulera rätt frågor. ”Det är där som svårigheten ligger, hur uttrycker jag mig så 

att dom förstår vad jag vill att dom ska få med”.97 

 Gy2 berättar att de metoder och strategier som han använder sig av har han mestadels utvecklat 

på egen hand. Han har utgått från sin egen syn på ämnet och vad han anser är viktigt med det. På 

frågan om han fått några metoder eller tips med sig från sin utbildning så svarar han tydligt nej och 

menar att det i sådana fall är hans tidigare handledare eller kollegor som han kan ha fått tips från. 

Gy2 berättar att hans mål med undervisningen i historia är att eleverna ska förstå just sambanden i 

historiska händelser. Att när de läser historia i tio olika böcker så är det egentligen en och samma 

historia. ”Det är en och samma bok, som visserligen blir väldigt tjock då, men att dom inser att det är 

bara en enda lång berättelse fram till nu och sen kommer den att fortsätta”.98 Därutöver strävar Gy2 

även efter att eleverna ska förstå vikten av historia och varför det är viktigt att ha dom kunskaperna. 

Gy2 menar att det är lika viktigt för alla, oavsett vilket yrke man kommer ha i framtiden eftersom det 

är genom historia som vi skapar förståelse för vår egen tid. Gy2 gör dock inga medvetna försök till att 

eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande även utanför skolan mer än att han kan uppmana dom 

till att läsa böcker eller se filmer som har historiska kopplingar. 

 Även om Gy2 alltid planerar sina arbetsområden i förhållande till historiemedvetande och alltid 

försöker binda samman de olika historiska händelserna så menar han samtidigt att det är svårare att 

göra ju längre tillbaka i tid och rum vi kommer. Han poängterar även att ”plats hänger ihop med 
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kultur såklart. Ju närmare liksom kulturen man pratar om som dom, eleverna lever i desto lättare är 

det att fatta”.99 Gy2 menar att det är absolut lättast att synliggöra sambanden mellan dåtid och nutid 

när man pratar om historia som är nära i både i tid och rum och ger exemplet Sveriges historia under 

1800- och 1900-talet. ”Då är det ju Sverige det handlar om. Då är det ju liksom mycket lättare att sy 

ihop det för eleverna”.100 Samtidigt menar Gy2 att det inte är en omöjlighet att koppla äldre 

händelser till nutid utan snarare så handlar det om en yrkesskicklighet och något som man helt 

enkelt måste bli bättre på.  

 

4.3 Lärare – Hög1 

Den första högstadieläraren undervisar i ämnena historia, samhällskunskap, geografi och religion och 

är precis på väg att avsluta sitt artonde år som verksam lärare. När vi inleder vårt samtal öppnar jag 

med frågan hur han skulle definiera begreppet historiemedvetande och jag får då svaret; ”Ja helt 

ärligt, jag har inte funderat på det innan du hörde av dig faktiskt”.101 Dock går han vidare med att 

förklara att han ser det som en människas sätt att se sig själv i ett historiskt perspektiv. Att man ska 

va medveten om vilken tid man lever i och att man kan sätta in det i en historiskt utvecklingslinje. För 

Hög1 handlar historiemedvetande om att man får förståelse för sin samtid, varför saker och ting ser 

ut som dom gör. Han medger även själv att detta är en något enkel och bred definition och säger 

även att han egentligen inte kan peka på exakt hur han kommit fram till den. Han säger dock att han 

utgått från orden historia och medvetande och anser att det verkar va en rimlig tolkning. Vidare 

berättar även Hög1 om att hans utgångspunkt alltid är att eleverna ska ha nytta av undervisningen på 

ett eller annat sätt. Därutöver ser han till vad styrdokumenten säger och vad han själv anser är viktigt 

med ämnet. Alla dessa olika faktorer möts och blir grunden för vilket innehåll som väljs ut och hur 

det presenteras menar Hög1. Han tror även att hans definition av begreppet stämmer överens med 

läroplanen men medger samtidigt att han inte är helt säker på om hans definition av begreppet 

överensstämmer med hans kollegors. ”Vi är ju 5 olika lärare som undervisar i historia här på skolan. 

Men ja, utifrån dom diskussioner vi har i andra sammanhang, utan att prata om begrepp så skulle jag 

nog tro att vi är ganska överens”.102 Det har alltså inte samtalats någonting kring begreppet i sig men 

Hög1 berättar även att de 5 historielärarna försöker att samplanera en hel del för att bland annat 

kunna dela på uppgifter och prov. Hög1 berättar att det i dessa diskussioner blir naturligt att man 

pratar om vilket innehåll som ska finnas med i olika arbetsområden och menar därför att han är 
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överens med sina kollegor om vad som blir viktigt. Innan vi går vidare i intervjun poängterar Hög1 att 

han tycker det är intressant att historiemedvetandebegreppet inte har en tydligare definition och 

säger att han inte stötte på begreppet under sin utbildning som avslutades 1998. Hög1 berättar att 

han stötte på begreppet först 2011 i den gällande läroplanen. 

 Hög1 berättar att han alltid försöker att motivera både för sig själv men kanske framförallt för sina 

elever varför de läser den historia som dom gör. På så vis försöker Hög1 att förklara för eleverna 

varför han anser att innehållet är viktigt och menar att om dom kan förstå varför han tycker att det är 

viktigt så kommer dom förhoppningsvis att få ökad förståelse för det urval han gjort. Därutöver 

försöker han också alltid att göra kopplingar mellan dåtida historiska händelser och nutidens 

samhällen och kulturer. Detta gör han genom att ställa frågor till materialet som exempelvis, ”vad 

har vi i vår kultur eller samhälle liksom, vad ser vi för spår av det här, vad har det lett till? Är det 

nånting som påverkar mig idag”?103 Hög1 menar att sådana frågor med fördel kan lyftas upp i 

helklass och bli utgångspunkt för diskussioner i helklass. På detta sätt kan man göra dessa kopplingar 

mer synliga och det blir lättare för eleverna att förstå menar Hög1. Vidare anser Hög1 att dessa 

kopplingar har blivit allt viktigare i historieämnet idag och menar därför att det är något som man 

måste bli bättre på. Hög1 ger även exempel och poängterar att det inte endast handlar om 

samhällsstrukturer och kulturer utan även tankesätt och idéer som växt fram genom åren. Dessa kan 

man också hitta historiska förklaringar till. Därutöver menar Hög1 att historiemedvetandet förklarar 

vem du är och vart du kommer ifrån och ger exempel på en uppgift som han brukar göra med sina 

elever i sjunde klass. Där får eleverna intervjua en gammal släkting för att försöka ta reda på sin egen 

lilla historia men samtidigt får de också svar på frågor som exempelvis, ”hur det var att leva och gå i 

skolan, vad man gjorde på helgerna”.104 

 Hög1 anser att syftet med att utveckla sitt historiemedvetande är att i första hand skapa 

förståelse. Förståelse för vem man är och vart man kommer ifrån men också förståelse för vilken tid 

man lever i och det samhälle som man omges av. På detta sätt menar Hög1 att man även skapar 

trygghet hos individen. Förståelsen leder till en trygghet hos en själv som han menar blir ett naturligt 

led i detta. För att genomföra detta försöker Hög1 att lägga upp sina arbetsområden med tydliga 

kopplingar mellan dåtid och nutid. Därutöver försöker han även lyfta fram de kausala sambanden i 

sin undervisning. På så vis binder Hög1 ihop de olika historiska händelserna för att eleverna ska förstå 

hur allting hänger ihop. Val leder till nånting annat, [...] allt är ju en reaktion på nåt som har hänt 

tidigare. Det tycker jag också är en viktig insikt”.105 Hög1 medger dock att han inte alltid låter 
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eleverna själva göra dessa kopplingar utan det styrs oftast av hur svårt han tror det är för eleverna 

att ta till sig eller hur mycket tid man har till arbetsområdet. Oftast försöker han dock ställa frågor 

som leder in eleverna på rätt spår, gärna i helklass för att eleverna på så sätt kan komma fram till ett 

svar tillsammans. Därutöver talar Hög1 även om att försöka förstå människor utifrån deras 

värderingar och världsuppfattningar. Detta blir också en viktig del av förståelsen för dessa kopplingar. 

Vad gäller innehållet så berättar Hög1 att han lägger mest tid på att förklara bakgrunder och 

konsekvenser. Han ger exempel på arbetsområden som de arbetat med nyligen och berättar att när 

de arbetade med franska revolutionen så lades mest tid på att förklara bakgrunderna till 

revolutionen, varför startade den när den gjorde och vilka händelser kan man peka ut som viktiga i 

någon slags historisk orsakskedja. Därefter fokuserade han mycket på att lyfta fram konsekvenser av 

revolutionen, både direkta och indirekta eller med andra ord, vad hände direkt efter revolutionen 

och vad kan vi se för spår av händelsen idag? Redovisningsformerna har Hög1 inte reflekterat så 

mycket över men ger samtidigt vissa exempel som han tror lämpar sig väl för att eleverna ska kunna 

uppvisa sitt historiemedvetande. Dock anser Hög1 att det främst handlar om att ställa rätt frågor och 

menar att det antagligen bör vara öppna, reflekterande frågor där eleverna får fundera lite själva. På 

så vis får eleverna själva ställa frågor till materialet som exempelvis, ”vad tycker jag om det här nu 

då? Varför blev det såhär? Vad tror jag att det berodde på eller vad tror jag det kommer att leda 

till”?106 

 De metoder och strategier som Hög1 använder sig av har han utvecklat på egen hand eller 

tillsammans med sina kollegor. Han poängterar även att ytterst lite har han fått med sig från sin 

utbildning och menar snarare att det är sådant som diskuterats fram med kollegor och som därefter 

hela tiden finslipas. Hög1 har inte heller reflekterat över om det kan finnas svårigheter med att 

integrera historiemedvetandebegreppet i sin undervisning men kommer till slut fram till att det kan 

vara svårt om eleverna saknar den historiska referensramen som krävs för att förstå hur saker hänger 

ihop. ”Jag skulle ju ha svårt att kliva in i en klass och bara säga, nu ska vi prata om franska 

revolutionen och så har vi inte pratat om historia sen romartiden”.107 Hög1 menar att man ständigt 

måste anta att eleverna saknar de förkunskaper som krävs för att förstå en händelse i en historisk 

tidslinje. Samtidigt menar han också att det kan va svårt när man får in nya elever i klassen, oavsett 

om det är nyanlända elever från andra länder eller om dom kommer från en grannkommun. Hög1 

menar att det oftast är omöjligt att veta vilka historiska kunskaper dessa elever har sen tidigare och 

att det därför blir svårt att veta vart man ska börja. Därutöver poängterar även Hög1 att det blir 

problematiskt när elever med ickeeuropeiskt ursprung kommer in i klassen. Man kan inte anta att 
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dessa elever har samma historiekultur som oss svenskar och framförallt kan man inte anta att de har 

samma historiska referensram. Om eleverna dessutom ska få förståelse för vilka dom är och vart 

dom kommer ifrån så måste även materialet styras något av den tanken vilket också blir 

problematiskt i förhållande till den tidsram som läraren har att förhålla sig till. Slutligen anser Hög1 

även att det blir svårare för eleverna att se kopplingarna och hur saker och ting är relevanta för dom 

själva ju längre tillbaka i historien man kommer. Dock menar han även att den nyare historien kan 

vara mer komplicerad eftersom vi vet mer om de händelserna men samtidigt anser Hög1 att dessa är 

lättare att undervisa om. 

 Hög1 berättar att han genom sin undervisning vill att eleverna ska få en nyfikenhet på historia och 

att de ska förstå varför historia är viktigt. Hög1 vill att historieämnet ”ska bli nånting användbart och 

det ska liksom skapa en förståelse för hela samtiden och omvärlden på nåt sätt. Det ska va nåt dom 

har praktisk nytta av”.108 Dock medger han även att han inte jobbar aktivt eller medvetet för att 

eleverna ska fortsätta utveckla sitt historiemedvetande även utanför skolan mer än att han kan tipsa 

dom om filmer eller böcker som kan va av intresse. 

 

4.4 Lärare – Hög2 

Den andra högstadieläraren undervisar i ämnena historia, religion, samhällskunskap, geografi och 

engelska. Tidigare har Hög2 även haft ett uppehåll från läraryrket då han arbetade inom industri och 

han har därför endast varit verksam lärare i fem år även om han utbildade sig under perioden då 

1994 års läroplan fortfarande var gällande. Vad gäller historiemedvetandets definition så anser Hög2 

att det säger sig självt lite och att begreppet beskriver sig självt. Han vidareutvecklar detta genom att 

säga att man hela tiden behöver blicka både bakåt och framåt, oavsett vilken tidsperiod man arbetar 

kring. Detta blir en nödvändighet för att kunna binda ihop historien och hitta mönster som eleverna 

kan förstå. Därutöver menar Hög2 även att det lämpligaste vore att utgå från nutid som startpunkt i 

kursen och pratar om att han vill lägga om upplägget. ”Att man snarare börjar framifrån så att säga 

och bygger bakåt”.109 Detta skulle göra det lättare för eleverna att ta till sig menar Hög2. Enligt hans 

erfarenhet så har eleverna oftast ett större intresse för dagsaktuella händelser och modern historia. 

Vidare menar Hög2 även att dessa händelser oftast är lättare för eleverna att koppla till det egna 

samhället eftersom det ligger närmare i tid. Hög2 resonerar därför som så att man börjar med det 

som är lättast och intressant först och därefter blir det svårare och svårare ju längre tillbaka i tiden 

man kommer. Hög2 säger även att han kommit fram till vad historiemedvetande är och framförallt 
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vad det ska fylla för funktion genom att ha reflekterat över hur eleverna tar till sig dagsaktuella 

händelser och ger exempel så som IS frammarch den senaste tiden. Han anser dock att hans 

definition stämmer överens med läroplanen men medger samtidigt att det inte är något som 

diskuterats med kollegorna. Hög2 berättar att ”den frågan har aldrig kommit upp”110 men säger 

samtidigt att det diskuteras mycket mellan kollegorna och han känner sig därför ganska säker på att 

hans definition stämmer överens med kollegornas uppfattning om begreppet. Han säger även att han 

själv varit väldigt drivande i frågan bland kollegorna och menar att dom måste lägga upp 

undervisningen på så sätt att kopplingen till nutid alltid är närvarande. ”Annars så blir det lite så att 

du ser mönstret när du går i nian. Ska man då försöka komma ihåg det du läste i sjuan och åttan och 

sen göra sammankopplingen till vår samtid, då blir det lite svårt känner jag”.111 

 Hög2 lägger upp sin undervisning på så vis att kopplingen mellan dåtid och nutid alltid är 

närvarande. Dock blir det ofta väldigt generella drag menar han och det blir mycket som sållas bort 

på grund av begränsad tid. ”Helst skulle man ju vilja, kunna verkligen gå in på djupet då på alla 

områden men tiden finns inte då, tyvärr”.112 Dock poängterar han att historiemedvetandet är mycket 

viktigt och anser att det är genom detta som man skapar förståelse för sin samtid och varför världen 

ser ut som den gör. På frågorna kring hur han lägger upp sin undervisning och sina planeringar så 

menar Hög2 att detta sker av sig självt. Kopplingarna måste vara närvarande för att undervisningen 

ska ha något syfte och relevans för eleverna och därför sker det automatiskt. Dock utgår Hög2 ofta 

från nuvarande samhällsstrukturer, utvecklingslinjer eller kulturer för att kunna göra liknelser eller 

jämförelser med tidigare samhällen. Han anser inte heller att det spelar någon större roll vilken 

examinationsform man använder sig av. Det handlar snarare om att ställa rätt frågor som faktiskt 

mäter elevernas kunskaper. Hög2 säger därför att det måste vara frågor som kräver att eleverna 

använder sina faktakunskaper för att kunna svara snarare än att faktakunskaperna utgör svaret i sig. 

Han ger exempel på en sådan examination och berättar att ett prov exempelvis kan utgöras av 

endast en fråga väldigt öppen fråga. Tillsammans med frågan ger han en lista på ett antal begrepp 

som eleverna måste använda sig av när dom svarar på frågan. På så vis menar han att eleverna 

faktiskt måste använda sin förmåga att resonera själva samtidigt som de också får vägledning i vad 

som efterfrågas och vad som förväntas finnas med. Hög2 två berättar även att han utgått från sig 

själv när han arbetat fram sina metoder och strategier för historieämnet. Genom att resonera och 

reflektera över vad han själv tycker är viktigt och kul med ämnet och vad som bäst leder lärandet 

framåt så har han valt strategier som han tycker fungerar. Han berättar att han själv tyckte att det 
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roligaste i skolan var att diskutera eftersom det var då som man fick uttrycka sina egna åsikter och 

tankar. På grund av detta så försöker han ofta jobba diskussionsbaserat. 

 Hög2 vill att hans elever genom undervisningen ska få förmågan att se mönster i historien och i 

världen idag. På så vis menar han att eleverna får förståelse för att historien upprepar sig och att 

man kan se liknande utvecklingslinjer idag som de man kan se från dåtiden. ”Förr eller senare så blir 

det revolution, det är bara så. Det kommer det att bli igen. När det vet vi inte men det kommer”.113 

En annan viktig del av undervisningen är att eleverna utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt. Hög2 

menar att det är otroligt viktigt att eleverna blir källkritiska så att de inte bara tror på allt som står i 

böcker eller på internet. ”Vad är det som säger att nån person som var munk skrev nånting för 1000 

år sen? Var han full eller kanske hitta han på? Översatte han en text, kunde han inte läsa, kunde han 

inte språket”?114  

 Hög två anser inte heller att det finns några större svårigheter med att integrera 

historiemedvetandebegreppet i sin undervisning och berättar att han alltid har arbetat på samma 

sätt. ”Som jag arbetade före upphållet så var det ju en helt annan läroplan men jag försökte jobba 

ganska mycket faktiskt som läroplanen ser ut idag”.115 Samtidigt säger han även att han inte arbetar 

aktivt eller medvetet för att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande även utanför skolan. 

Snarare vill han lyfta just den källkritiska förmågan som viktig utanför skolan och menar att det 

främst är den som är i behov av utveckling, i alla fall i dom klasser han undervisar. 

 

4.5 Lärare – Kvux1 

Den sista läraren arbetar på komvux och undervisar inom ämnena historia, samhällskunskap och 

religion även om han inte har utbildning för religionsämnet. Kvux1 har varit på arbetsplatsen som 

verksam lärare i 5 år men fick sin examen för endast 1 år sedan. Detta innebär att en stor del av 

utbildningen har skett under den gällande läroplanen. När jag ställer min första fråga, hur skulle du 

definiera begreppet historiemedvetande så möts jag först av ett kort skratt. ”Det är ju ett sånt där 

härligt och luddigt begrepp som kan va både allt och inget på samma gång”.116 Kvux1 fortsätter dock 

med att ge ett flertal exempel på möjliga definitioner. Han menar att den enklaste måste antagligen 

vara att begreppet innebär att man kopplar samman dåtid, nutid och framtid. Genom denna koppling 

skapas förståelse för att det som hänt påverkar vårt samhälle idag och samtidigt får man även 
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perspektiv på framtiden. Kvux1 menar dock att begreppet även fungerar som en 

identifikationsmarkör och det är historiemedvetandet som hjälper oss förstå vilka vi är och vart vi 

kommer ifrån. Kvux1 ser det som att begreppet har en mikro- och en makrofunktion. 

Mikrofunktionen fungerar på individnivå och berättar för oss vilka vi är och vart vi kommer ifrån 

medan makrofunktionen snarare kan sägas tillhöra en grupp såsom värmlänningarna eller 

svenskarna. På detta sätt menar Kvux1 att en grupp människor kan dela på ett historiemedvetande 

och att det däri finns gemensamma markörer som utgör en slags grund för en gruppidentitet. Han 

ger exempel på detta och pratar exempelvis om hur vi svenskar ofta kan klä oss i samma kläder på 

fotbolls-EM med vikingahjälmar med horn eller liknande. Detta menar han är ett uttryck för att vi 

delar samma kulturella referensram. Då Kvux1 är den enda SO-läraren på skolan så blir det orelevant 

att tala om huruvida begreppet diskuterats bland kollegorna eller om definitionen är gemensam. 

Kvux1 berättar istället att han kommit fram till hur begreppet bör definieras genom sin utbildning. 

Han nämner Kals-Göran Karlsson, Ulf Zander, Peter Seixas och Kenneth Nordgren som några av de 

forskare som han menar har påverkat synen på begreppet mest. Kvux anser även att hans definition 

av begreppet stämmer väl överens med gällande läroplan och poängterar även vikten av att 

framtidsperspektivet måste finnas med i undervisningen. 

 Kvux1 anser att syftet med att utveckla sitt historiemedvetandet är att man på detta sätt skapar 

förståelse för vår samtid, att samhället ser ut som det gör på grund av det som har hänt samtidigt 

som man då också får förståelse för att dom val som människor gör idag kommer påverka framtiden. 

Historiemedvetandet blir också en viktig del av identiteten menar Kvux1 eftersom det är den som 

talar om för oss vilka vi är och varifrån vi kommer. Vidare berättar Kvux1 att han endast har 

distanskurser i historia och därför blir det ingen klassisk katederundervisning. Han kan inte heller 

göra några grupparbeten eftersom skolan tar in nya elever under hela läsåret. På grund av det så 

läser sällan två elever kursen parallellt med varandra. Kvux1 säger att han därför måste försöka 

utforma uppgifterna på ett sätt så att eleverna får träna och utveckla sitt historiemedvetande. Han 

berättar att rent allmänt så är hans mål att försöka få elevern att förstå att historien inte varit en 

spikrak väg fram till idag utan är snarare en krokig väg full av val där flera olika faktorer har påverkat 

olika händelser. ”Vi sitter här idag på grund av att människor då gjorde en massa val som påverkar 

vår nutid och dom val vi gör just nu påverkar ju framtiden”.117 På detta sätt menar Kvux1 att 

historiemedvetandebegreppet ständigt är närvarande i kursen samtidigt som han också har vissa 

uppgifter som är direkt kopplade till begreppet. Kvux1 menar att det i generella drag handlar om att 

lägga upp uppgifterna så att framförallt nutids- och framtidsperspektiven är ständigt närvarande. 

”Det gäller väl att lägga upp det så att det går att se om det finns mönster som vi kan se igen i dagens 
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samhälle”.118 Han ger några exempel på detta och menar att det kan va en bra idé att låta eleverna 

komma med aktuella exempel som man kan jämföra med. ”Kalmarunionen som exempel om man 

pratar om unionsbildande, ett vanligt exempel är ju då EU som många elever tar upp”.119 På detta 

sätt kan eleverna se mönster i historien som går igen idag och få förståelse för utvecklingslinjer av 

olika slag menar Kvux1. När det gäller de uppgifter som är direkt kopplade till historiemedvetande så 

berättar Kvux1 att han har en uppgift som han delar ut i slutet av kursen som heter just dåtid-nutid-

framtid. Den uppgiften har han valt att lägga sist i kursen eftersom han menar att ”det här är en av 

dom delarna som man verkligen ska få med sig. Jag tror det är först då som man kan börja reflektera 

över saker lite. Man kan då förstå vissa saker som vi har gjort under kursen i ett annat syfte”.120 Han 

berättar även att uppgiften är väldigt öppen och han brukar endast ge exempel på vad man kan göra. 

Kärnan i uppgiften är dock att man ska ta en dåtida händelse och diskutera den utifrån de tre olika 

tidsperspektiven. Kvux1 menar dock att hur man gör detta och hur man väljer att redovisa är helt 

upp till eleverna själva. Han ger några exempel som han själv tycker är bra som exempelvis 

kontrafaktiska resonemang eller att man gör en fördjupning på en uppgift man haft tidigare under 

kursen. Vidare ser Kvux1 att det är viktigt att man avslutar med en sådan uppgift då eleverna har den 

historiska referensramen för att kunna koppla samman ett flertal händelser i någon slags historisk 

orsakskedja. Kvux1 menar att det kan va svårt att få med historiemedvetande från början eftersom 

eleverna läser historien kronologiskt. ”Det är ju svårt att få med historiemedvetande då om man 

pratar om antikens Rom och dra en referens till nutid. Det finns ju 1500 år däremellan också där det 

händer val som påverkar också”.121 Eftersom Kvux1 även ser begreppet som en identifikationsmarkör 

så har han även en uppgift där eleverna får släktforska lite. Kvux1 menar att den här uppgiften brukar 

va populär hos eleverna eftersom ”många tycker att det är intressant och många lär sig nånting om 

sin historia som dom inte visste. Jaha, var det farmor och farfar som flytta hit”?122 Vad gäller 

redovisningsformer så anser inte Kvux1 att detta spelar någon som helst roll så länge eleverna vet 

vad dom behöver visa och vad som ska finnas med. Han menar dock att det är viktigt att eleverna kan 

motivera sitt val av redovisningsform på något sätt. 

 Kvux1 anser inte att det finns några direkta svårigheter med att integrera 

historiemedvetandebegreppet i undervisningen. ”Det är ju inte bara en nackdel att det är ett vitt 

begrepp. Det är ju också styrka i form av att det är enkelt att applicera på väldigt väldigt mycket”.123 

Dock ställer han sig frågandes till om det verkligen är relevant att prata om historiemedvetande hela 
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tiden. Vidare menar han att svårigheterna ligger hos läraren själv och att undervisa med 

utgångspunkt i historiemedvetandet är något som man får träna på. De metoder Kvux1 använder sig 

av har han utvecklat genom att utgå från det han läst om begreppet under sin utbildning och 

bearbetningar av material. Kvux1 berättar att han ständigt gör ändringar sina upplägg eftersom han 

har ett löpande intag på elever. Det blir därför möjligt att hela tiden ändra upplägget för varje elev. 

”Fördelen med att ha löpande intag är ju att dom läser ju inte i grupp så man kan ju göra det väldigt 

personligt”.124 Samtidigt berättar han att han skulle vilja jobba mer med elevernas egen historia. Kvux 

säger även att han inte bryr sig sådär jättemycket om vad eleverna tänker kring hans undervisning 

och förklarar att han snarare bryr sig om vad dom tänker kring ämnet historia. ”Jag bryr mig inte så 

mycket om vad dom tycker om min historieundervisning. Den ska inte skilja sig sådär jättemycket 

från din eller nån annans”.125 

 Kvux1 ser även svårigheter med historieämnet i förhållande till historiemedvetande i dagens 

samhälle. Han inleder med att säga att ”elevgrupperna är ju på inget sätt homogena i dagens 

Sverige”.126 Han menar därför att det blir svårt att välja ut ett innehåll som blir relevant för alla 

elever. Vidare menar han att det blir problematiskt att anta att alla är intresserade av sin egen 

historia och sin egen bakgrund.  

 

Ibland verkar det lite så när man läser framförallt akademiska skrifter, att det ligger  

nånstans i människans natur. Det är nästan så att man är nån slags rasbiolog typ. Att  

alla har nån form av grundläggande samma behov av att veta. Jag tycker inte att det är  

så. För det känns ibland att det nästan prackas på lite, att alla ska ha rätten till en  

identitet utifrån vart dom kommer ifrån. Jag upplever inte att alla människor har det  

behovet av att läsa mer av sin egen historia. För det är också att lägga värderingar och  

åsikter i deras mun. Dom flesta invandrare jag har stött på har faktiskt varit mer  

intresserade av Sveriges historia än nånting annat.127 

 

Kvux1 menar att det blir problematiskt eftersom ämnet även är något identitetsbildande. Eftersom 

läraren väljer ut innehållet blir det också läraren som till viss del hjälper eleven att forma sin 

identitet. Samtidigt menar Kvux1 att man då inte kan anta att eleven i fråga nödvändigtvis vill ha en 

annan identitet än den svenska bara för att eleven kommer från ett annat land. Därutöver säger 
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Kvux1 att bara för att eleverna läser om sitt eget lands historia så betyder inte det automatiskt att 

dom blir mer intresserade av ämnet. Tvärtom så menar Kvux1 att det ofta är precis tvärtom och 

berättar att de flesta svenska elever han träffar oftast är intresserade av utländsk historia. Kvux1 

försöker dock uppmana de elever som visar intresse att fortsätta forska i sin egen historia och kan 

även ge tips på vart man kan hitta fakta om sådant såsom kyrkböcker etc.  

 

4.6 Sammanfattning av resultat 

Det är tydligt att det finns många skillnader mellan de olika lärarna samtidigt som det även finns en 

del likheter. Det första som bör noteras är att de något yngre lärarna Kvux1 och Gy2, är de enda 

lärare som tydligt tar med även framtidsperspektivet i sin definition. De andra lärarna, Gy1, Hög1 och 

Hög2, definierar begreppet på ganska liknande sätt och menar att det handlar om att kunna koppla 

dåtid till nutid. Framtidsperspektivet verkar dock saknas lite och den enda lärare som framhåller 

detta som viktigt är Kvux1. ”En stor del av varför vi läser om dåtid är ju för vår framtid”.128 Kvux1 

menar att historieämnet ska forma eleverna till samhällsmedborgare som ska ta samhället framåt. 

Det blir därför viktigt att framtidsperspektivet är närvarande eftersom eleverna måste veta vart vi är 

på väg för att kunna veta hur vi ska ta oss dit vi vill. Alla fem lärare är dock inne på en mycket bred 

definition av begreppet då de anser att det är den definitionen som framgår i läroplanen. Kvux1 

menar dock att historiemedvetandet fungerar på en mikro- och en makronivå och har därmed en 

uppfattning om begreppet som skiljer sig något från de andra lärarnas. Även Gy1 har tankar om 

begreppet som skiljer sig från de andra lärarna. Han menar att begreppet även innefattar att man ska 

utveckla ett intresse för ämnet. Den här idén har han inte hämtat från någon akademisk skrift eller 

liknande utan det är något som växt fram genom hans många år av erfarenhet. 

 Ingen av lärarna säger sig ha diskuterat begreppet med sina kollegor explicit men menar samtidigt 

att diskussioner som kan kopplas till begreppet har uppkommit vid flera tillfällen. De definitioner som 

de olika lärarna förordar har de kommit fram till på egen hand med undantag för Kvux1 och Gy2 som 

pratar om att de stött på begreppet mycket under sin utbildning. Kvux1 nämner även en del forskare 

som han menar har haft stort inflytande på hans syn på begreppet. Det är tydligt, samtidigt som det 

också är något väntat, att de yngre lärarna som deltagit i studien påverkats mer av sin utbildning än 

de äldre. Ingen av de äldre lärarna kan påstå att de stött på begreppet innan det inkluderades i 

läroplanen och menar att deras utbildning inte påverkat nämnvärt vad gäller undervisningens 

upplägg i förhållande till historiemedvetande. Ingen av lärarna kan heller säga med säkerhet om den 

                                                           
128 Intervju, lärare Kvux1. 2016-04-28 



34 
 

definition av begreppet som de förordar stämmer överens med deras kollegors definition. Alla 

lärarna säger dock att de tror att deras definition överensstämmer med kollegornas. 

 Vad gäller planering av undervisning och upplägg i förhållande till historiemedvetande så är det 

dock tydligt att de flesta lärarna har ganska liknande tankar och idéer. Alla fem lärare pratar om att 

synliggöra en röd tråd eller mönster i historien för att eleverna ska kunna se att allting hänger ihop. 

Här är alla lärare överens om att man måste ha med kopplingar både framåt och bakåt oavsett vilken 

händelse eller tidsperiod man arbetar med för att eleverna ska förstå att en sak leder fram till en 

annan. Det finns dock en del skillnader vad gäller de strategier man använder sig av för att nå denna 

förståelse. Gy1 och Kvux1 pratar bland annat om att de använder sig av aktuella utvecklingslinjer och 

händelser för att dra paralleller och göra liknelser mellan dåtid och nutid. De två högstadielärarna 

lyfter snarare fram diskussioner i helklass som en bra metod för att hjälpa eleverna nå fram till 

förståelsen att olika händelser hänger ihop. Genom att ställa öppna frågor till eleverna och låta dom 

diskutera kan de oftast komma fram till vissa insikter tillsammans menar Hög1 och Hög2. Hög2 

menar även att det är lättare att själv se hur mycket eleverna har förstått genom att prata med dom. 

Gy2 försöker dock att börja varje ny kurs i historia med att prata om vad eleverna ska lära sig under 

kursen och han är även den enda lärare som säger att han explicit pratar om just begreppet 

historiemedvetande med sina elever. Han menar att det är självklart att eleverna måste få veta vad 

det är om dom ska bli bedömda utifrån det. Alla fem lärare menar också att de försöker, oavsett 

tidsperiod, att koppla historiska händelser till dagens samhällen och elevernas egna värld. Dock 

menar flera av dem att detta ibland kan vara svårt. Faktorer som de menar påverkar är bland annat 

elevernas historiska referensram och förståelse för ämnet. Avståndet i tid och rum gör att det kan 

vara svårt för eleverna att koppla samman en händelse för 2000 år sedan på andra sidan jordklotet 

till dagens samhälle menar lärarna. Lärarna är dock rörande överens om att detta blir lättare när man 

kommer in på modern historia, någonstans runt 1800-talet. 

 Vad gäller syftet med att utveckla elevernas historiemedvetande så är Hög1, Hög2 och Gy2 

rörande överens om att syftet är att eleverna ska få en bättre förståelse för nutiden genom att 

studera dåtiden. De menar att det handlar om ett annat sätt att se på samhället och att man skapar 

förståelse för inte bara hur saker och ting är utan även varför det är så. Utöver detta syfte menar 

dock Gy1 att det även handlar om att man ska fånga elevernas intresse. Som tidigare nämnt så ser 

Kvux1 en mikro- och en makronivå på historiemedvetandet och vill även lyfta in att syftet är att skapa 

förståelse utifrån individen själv. Att man får förståelse för vem man är och vart man kommer ifrån. 

På detta sätt menar Kvux1 att historiemedvetandet även har en starkt identitetsskapande funktion. 
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5. Sammanfattning, analys och slutsatser 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att sammanfattas. Därefter föjer även en analys där 

resultaten sätts i förhållande till det forskningsläge som presenterades i sektion 2. Utgångspunkten 

för detta arbete har varit de tre frågeställningarna som presenterades i sektion 1.1. Därav diskuteras 

resultaten i förhållande till dessa frågeställningar. Därefter följer sektion 5.3 som handlar om vilka 

slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat. Slutligen lyfts även förslag på framtida forskning 

fram i sektion 5.4 

 

5.1 Analys av resultat 

Syftet med det här arbetet har varit att belysa de problem som en otydlig definition och individuella 

tolkningar av historiemedvetandebegreppet innebär. På grund av att begreppet i praktiken saknar en 

tydlig defintion så blir det upp till varje enskild lärare att tolka och operationalisera begreppet i sin 

undervisning. Då historiemedvetande har en så framträdande roll i ämnesplanerna för historia i 

gällande läroplan så blir detta dock problematiskt. Studien har visat att det finns något skiljda 

uppfattningar om hur begreppet bör definieras och hur detta ska återspeglas i undervisningen. För 

att uppnå mitt syfte med arbetet formulerade jag tre frågeställningar som min studie utgick ifrån. 

Den första av dessa frågeställningar lyder; Hur har olika lärare tolkat begreppet historiemedvetande? 

 Det blir snabbt tydligt att det finns skiljda uppfattningar mellan de fem olika lärarna om hur 

begreppet bör definieras. Det var dock något förvånande att de lärare som arbetade på samma skola 

definierade begreppet olika. En övervägande del av lärarna förespråkar en definition som närmast 

kan liknas vid Jeismanns tredje definition av begreppet, nämligen ”historiemedvetande är hur 

dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning”129 eftersom de alla beskriver 

historiemedvetande som processen där man kopplar dåtid till nutid. Framtidsperspektivet är dock 

frånvarande i dessa lärares definition vilket är något förvånande eftersom alla allmänt accepterade 

definitioner av begreppet inom akademisk forskning innefattar alla tre tidsdimensionerna. Dock 

berättar alla lärare om hur de kopplar dåtida historiska händelser även framåt och lyfter fram 

konsekvenser av den aktuella händelsen. Problemet är dock att vi då fortfarande talar om dåtid, 

eventuellt nutid, vilket gör att framtidsperspektivet fortfarande är frånvarande. Kvux1 och Gy2 är de 

enda lärarna som i sin definition av begreppet även inkluderar framtidsperspektivet.  
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 Alla fem lärarna menar dock att historiemedvetande innebär ett sätt att tänka och att det alltså 

inte är något som är ständigt närvarande. Bernard Eric Jensen menar dock att det är 

historiemedvetandet som är grunden för vår förmåga till social och kulturell orientering. Vidare 

menar Jensen att historiemedvetandet fungerar i det dolda, ofta utan att vi medvetet tänker på dess 

mekanismer.130 Precis som Jensen så menar även Klas-Göran Karlsson att historiemedvetandet är 

något som vi alla bär på och som är ständigt närvarande. Vidare menar Karlsson att vårt 

historiemedvetande är integrerat i vår egna identitet och påverkar således vårt vetande och våra 

handlingar. Karlsson menar att vi inte skulle kunna existera som samhällsvarelser och individer utan 

ett historiemedvetande.131 Ingen av de fem lärarna talar om historiemedvetandet som en ständigt 

närvarande del av individen eller som något som fungerar omedvetet. Tvärtom så talar de alla om att 

historiemedvetandet är ett sätt att tänka vilket närmast kan tolkas som en mental process vi är fullt 

medvetna om. Kvux1 talar dock om att historiemedvetandet kan fungera på flera olika nivåer och 

pratar om ett historiemedvetande på individnivå. Precis som Karlsson så menar Kvux1 att 

historiemedvetandet är starkt identitetsbildande. Kvux1 är även inne mycket på vad Seixas kallar för 

kollektiva minnen. Detta är den historia som delas av en grupp människor och som blir en del av den 

kollektiva identiteten.132 Kvux1 talar om hur traditioner och kulturella symboler blir uttryck för 

historiemedvetandet vilket ligger väl i linje med Seixas definition av kollektiva minnen. Precis som 

Seixas så menar Kvux1 att en människa kan ha flera historiemedvetanden. 

 Det kan även vara relevant att lyfta fram Niklas Ammerts tankar kring historiemedvetande. Han 

menar att historiemedvetandet består av två delar. Den ena delen består av den historiska 

referensramen och den andra delen består av den tankeprocess där den historiska kunskapen sätts i 

ett större sammanhang.133 Detta kan likställas med hur de fem lärarna tänker kring begreppet. 

Framförallt Hög1 pratar om att han hela tiden försöker motivera varför eleverna ska läsa om ett visst 

arbetsområde och menar att om eleverna förstår varför han tycker att det är viktigt så kan de även 

förstå varför det är viktigt för dom själva. Magnus Hermansson Adler menar dock att tolkning inte 

automatiskt leder till sammanhang och perspektiv, eller vad vi kan kalla för den andra delen av 

historiemedvetandet enligt Ammerts definition av begreppet. Denna övergång bör inte ses som 

självklar menar Hermansson Adler och vidare ifrågasätter han om begreppet över huvud taget är 

applicerbart i svensk historieundervisning. Hermansson Adler menar att begreppet uppkom i 

Tyskland som ett resultat av landets splittrade historia.134 Jörn Rüsen menar även att ett 
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historiemedvetande endast kan vakna till liv vid så kallade borderline events vilket innebär tillstånd av 

trauma och kris.135 Det forskningsfält som Robert Thorpe benämner den skeptiska gruppen menar 

även att begreppet är svårt att använda för utvecklingen av de historiska kunskaperna eftersom 

definitionerna av begreppet inte innefattar hur detta ska ske.136 Även Klas-Göran Karlsson 

argumenterar för att den historiedidaktiska forskningen kring historiemedvetande måste riktas mot 

empiriska undersökningar och exempel vilket han menar att det i dagsläget råder stor brist på.137 

Historiemedvetandebegreppet är sprunget ur den tysk/danska historiedidaktiken och Martin Stolare 

menar att det är denna tradition som haft starkast inflytande i Sverige. Samtidigt har det gjorts få 

undersökningar på konkreta skolsituationer vilket gör att den tysk/danska historiedidaktiken befinner 

sig längre ifrån historieundervisningen än den anglosaxiska.138 Erik Lund menar att det stora fokuset 

på historiemedvetande har begränsat utvecklingen av historiedidaktiken i Sverige.139 Alla 

medverkande lärare i studien utgår dock från att historiemedvetandet är ett sätt att tänka och verkar 

anta att eleverna automatiskt kan nå denna tankeprocess om undervisningen läggs upp på ett sådant 

sätt så att man får en röd tråd genom historien. Det är dock viktigt att göra skillnad på att veta och 

att förstå. Läraren kan berätta för eleverna hur en händelse hänger ihop med en annan så att de lär 

sig detta. Övergången mellan att veta och att förstå bör dock precis som Hermansson Adler 

argumenterar, inte ses som självklar. Därutöver har det även riktats kritik mot begreppet för att det 

skulle vara Eurocentriskt i sin natur.140 Flera av de medverkande lärarna, främst med Kvux1 och Hög1 

i spetsen, lyfter samma kritik. De menar precis som kritikerna att det inte går att anta att elever från 

andra kulturer har samma förhållande till historia som vi i Sverige har och menar samtidigt att det blir 

problematiskt att veta vilken typ av historia som ska behandlas. Det blir tydligt att det kan vara väl 

motiverat att ifrågasätta om begreppet över huvud taget bör inkluderas i läroplanen. 

 Precis som tidigare nämnt så är Kvux1 den enda läraren som egentligen talar om 

historiemedvetande som något identitetsskapande. Fredrik Alvén menar dock att begreppets 

inkludering i ämnesplanen gör att ämnet även får en moralisk uppgift. Alvén menar att ett utvecklat 

historiemedvetande inte är en garant för att man får samma värderingar som de skolan ska 

förmedla. Det blir därför viktigt att läraren även överväger vilken historia som bör tas upp i 

klassrummet för att ge eleverna ett önskvärt historiemedvetande.141 Ingen av lärarna lyfter dock 

denna dimension av begreppet. Alvén menar vidare att utvecklandet av historiemedvetandet kan 
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ändra våra uppfattningar och handlingsmönster eftersom det är historiemedvetandet som styr våra 

handlingar. För att ändra elevernas handlingsmönster menar Alvén att det krävs ”en aktiv 

bearbetning av de historiska berättelser som ligger till grund för deras historiemedvetande”.142 Jan 

Löfström menar precis som Alvén att historiemedvetandet har en moralisk dimension och fastslår att 

de berättelser som läraren förmedlar i klassrummet också kommer va berättelser om gott och ont 

utifrån det man anser vara moraliskt rätt och fel i dagens samhälle. Det blir därav viktigt att läraren är 

medveten om hur de olika historiska händelserna och personerna framställs i undervisningen 

eftersom detta blir avgörande för vilka värderingar som förmedlas och i förlängningen, elevens egna 

identitetsbildning.143 Även denna dimension av begreppet lyftes aldrig upp under någon av 

intervjuerna. 

 Den andra frågeställningen handlar om varifrån lärarna hämtat sin definition. Frågeställningen 

lyder; Hur har de olika lärarna kommit fram till den tolkningen? 

 Det framgår tydligt att dom enda lärare som över huvud taget kan säga att de stött på begreppet 

under sin utbildning är de två yngre lärarna Kvux1 och Gy2 som utbildat sig under perioden då 

gällande läroplan trädde i kraft 2011. Kvux1 talar om att han tagit inspiration från bland annat Peter 

Seixas, Klas-Göran Karlsson och Kenneth Nordgren och menar att det är under sin utbildning som han 

stött på och diskuterat begreppet. De andra lärarna menar snarare att dom kommit fram till 

definitioner av begreppet på egen hand genom reflektioner och erfarenhet. Begreppet har heller 

aldrig diskuterats med kollegorna vilket också gör att det finns individuella tolkningar av begreppet 

bland kollegor på samma skola. De flesta utgår dock från vad som står i läroplanen och förordar 

därmed en bred defintion av historiemedvetande. Eftersom dessa lärare inte läst några akademiska 

texter kopplade till historiemedvetande så inkluderas inte heller alla dimensioner av begreppet i 

deras definitioner. Det blir således rimligt att anta att detta är anledningen till varför varken 

framtidsperspektivet eller stora delar av begreppets problematiska sidor inte lyfts fram av varken 

Gy1, Hög1 eller Hög2. Det är även rimligt att anta att de valt en enkel och bred definition av 

begreppet för att på ett enklare sätt kunna förklara för eleverna hur dom ska tänka kring 

historieämnet. Även om begreppet aldrig nämns explicit av någon lärare förutom Gy2 så talar alla 

lärarna om att de försöker förmedla just tanken om ämnets syfte till sina elever. 

 Den sista frågeställningen handlar om begreppets operationalisering och lyder; Hur har lärarna 

realiserat undervisningens syfte i förhållande till den tolkning som gjorts? 
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 Alla lärarna pratar i mer eller mindre stor utsträckning om att de försöker lägga upp 

undervisningen på så sätt att eleverna ska se mönster eller en röd tråd i historien. Att allting hänger 

ihop och att de olika händelserna har påverkat varandra i någon slags historisk utvecklingslinje. Gy2 

berättar exempelvis att han alltid försöker börja med att ta upp de bakomliggande orsakerna till varje 

historisk händelse och avsluta med att ta upp vad händelsen fick för konsekvenser. Kvux1 utgår 

snarare från individen och framhåller just begreppets identitetsskapande roll som mycket viktigt. För 

honom handlar historiemedvetande till stor del om att vara medveten om vem man är och vart man 

kommer ifrån. På grund av detta berättar han bland annat om uppgifter där eleverna får arbeta med 

släktforskning. Även Gy1 och Hög1 pratar om släktforskning som en lämplig uppgift kopplat till 

historiemedvetandet. Hög2 anser dock att det är problematiskt att undervisa om historien i 

kronologisk ordning. Han menar att eleverna har lättare för att göra kopplingen mellan dåtid och 

nutid ju närmare i tid man är. Det vore därför mer lämpligt enligt Hög2 att utgå från nutid och sen 

arbeta sig bakåt. 

 Alla lärarna talar om att historiemedvetande handlar om att koppla nutid till dåtid men ingen av 

dom berättar egentligen något om hur eleverna når denna förståelse. Snarare antas det, i motsats till 

vad Hermansson Adler hävdar, att detta sker automatiskt. Alla lärare talar om att det inte alltid är 

möjligt att låta eleverna nå denna förståelse och göra kopplingar mellan dåtid och nutid på egen 

hand. De berättar att de oftast försöker att styra eleverna på rätt väg genom att ställa frågor som 

eleverna får diskutera tillsammans. Alvén påpekar även att läraren måste ta hänsyn till det 

historiemedvetande som eleven redan besitter för att kunna veta hur det ska utvecklas. Precis som i 

alla ämnen i skolan så måste läraren först och främst utgå från vad eleverna redan kan för att kunna 

veta vad nästa nivå är för varje elev. Alvén menar precis som Klas-Göran Karlsson att vi alla bär på ett 

historiemedvetande vilket har formats av att vi ”deltagit i kollektiva sammanhang vilka gett uttryck 

för olika värderingar, önskningar och uppfattningar”.144 Det är dock inget som säger att detta 

historiemedvetande utgår från samma värderingar som de skolan ska förmedla. Hög1 och Kvux1 

lyfter fram liknande resonemang under sina intervjuer, framförallt när de talar om elever med 

utländskt ursprung. Jenny Hartsmar menar även att ett kvalitativt historiemedvetande förutsätter att 

eleverna har ”fördjupad förståelse för varje historisk tid och förmåga till reflektion och jämförelser 

mellan då-nu-sedan”.145 Gy1, Hög1 och Hög2 menar dock att tidsbegränsningen inte tillåter att man 

kan fördjupa sig i särskilt stor utsträckning i någon tidsperiod. Gy1 berättar att detta snarare är något 

han försöker göra i fördjupningskurserna i historia på gymnasiet.  
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 Thorpe lyfter dock fram tre idéer om hur man utvecklar elevers historiemedvetande. Det är dock 

viktigt att poängtera att dessa idéer inte på något sätt har verifierats. Dock kan mycket av vad lärarna 

berättar om att de gör i sina klassrum kopplas till Thorpes andra idé som handlar om att skapa 

förbindelser mellan dåtid och nutid.146 Undervisningens innehåll styrs då av vad som anses vara av 

värde och intresse vilket stämmer bra överens med hur framförallt Hög1 men även de andra lärarna 

ser på ämnet. Just kopplingen mellan nutid och dåtid talar som tidigare nämnt, alla fem lärarna 

mycket om. 

 

5.2 Slutsatser och diskussion 

Vilka slutsatser kan vi då dra av detta? För det första så är det tydligt att avsaknaden av en tydlig 

definition från skolverkets sida har gjort att historiemedvetandebegreppet kan tolkas lite olika. 

Studien visar att de lärare som har utbildat sig under perioden då gällande läroplan trädde i kraft har 

en något djupare förståelse av begreppet även om ingen av lärarna lyfter fram särskilt mycket av 

begreppets problematik. Då begreppet har tolkats något olika lärarna emellan så skiljer sig också 

undervisningen åt något. Kvux1 säger under sin intervju, ”jag bryr mig inte så mycket om vad dom 

tycker om min historieundervisning. Den ska inte skilja sig sådär jättemycket från din eller nån 

annans”.147 Detta blir dock inte fallet eftersom tolkningen av läroplanen och dess begrepp påverkar 

undervisningens innehåll och upplägg. Därutöver ligger lärarnas egna definitioner av begreppet 

ganska långt ifrån den akademiska världens olika definitioner av historiemedvetande. I tre fall av fem 

så saknas framtidsperspektivet och endast en av de fem lärarna framhåller just framtidsperspektivet 

som precis lika viktigt som de andra två tidsdimensionerna. Vidare menar forskare såsom Klas-Göran 

Karlsson och Bernard Eric Jensen att historiemedvetande är något som vi alla bär på och som är 

ständigt närvarande. En sådan definition av begreppet stämmer inte särskilt väl överens med de fem 

lärarnas tolkning av begreppet. Kvux1 är den enda lärare som på något sätt nuddar en sådan 

definition när han talar om historiemedvetande som en integrerad del i den egna identiteten. 

 Avsaknaden av stöddokument från skolverket blir mycket framträdande när frågor kring hur 

lärarna har kommit fram till sina tolkningar av begreppet ställs. Tre av de fem lärarna menar att det 

är något som de fått komma fram till själva och Hög1 poängterar även att han tycker det är väldigt 

intressant att begreppet saknar en tydlig definition från skolverket trots att det har en så 

framträdande roll i läroplanen. 

                                                           
146 Thorpe 2014 s. 21 
147 Intervju, lärare Kvux1. 2016-04-28 
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 Vad gäller operationaliseringen av historiemedvetandet så har lärarna många olika idéer om hur 

eleverna bäst utvecklar sitt historiemedvetande. Dock talar ingen av lärarna om begreppet som en 

mental tankeprocess utan beskriver det snarare som ett sätt att tänka kring olika händelser. Vad som 

här blir intressant är att ingen av lärarna egentligen berättar om hur eleverna ska utveckla och 

kvalificera sitt historiemedvetande utan snarare utgår de från att det är något man har eller inte har. 

Detta problem blir även mer framträdande i förhållande till det faktum att det precis som Klas-Göran 

Karlsson, Erik Lund och Martin Stolare menar, saknas empiriska undersökningar och forskning som 

kan visa på konkreta exempel på hur detta ska ske. Det ska dock sägas att alla fem lärare berättar att 

de ständigt gör bearbetningar och förbättringar på sitt egna material och de metoder som används är 

väl beprövade. Undervisningen bör dock vara förankrad i både forskning och erfarenhet men 

dessvärre berättar alla fem lärare att de fått med sig väldigt lite från sin utbildning, i alla fall i 

förhållande till historiemedvetandebegreppet. Precis som Hermansson Adler, så anser jag att 

forskning bör riktas mot att undersöka under vilka omständigheter och förutsättningar som eleverna 

klarar av att tillgodogöra sig kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. På detta sätt kan verksamma 

lärare få tips och råd kring hur man på bästa sätt operationaliserar begreppet. 

 Ett annat mycket framträdande problem är att ingen riktigt vet hur begreppet ska definieras i den 

svenska skolan. De definitioner som de olika lärarna framhåller är alla rimliga tolkningar av begreppet 

samtidigt som de också är något olika. Historiedidaktisk forskning i Sverige bör därför riktas mot att 

finna en lämplig, enhetlig definition för svenska skolan för att säkerställa att alla elever får en 

likvärdig utbildning i ämnet. En tydlig definition skulle hjälpa lärare att veta hur historien bör 

förmedlas, hur examinationerna bör läggas upp och utifrån vilka krav eleverna ska bedömas.  

 

5.3 Framtida forskning 

Det historiedidaktiska forskningsfältet både i och utanför Sverige har redan ett relativt stort fokus på 

historiemedvetandebegreppet. Precis som Klas-Göran Karlsson har noterat, riktas dock mycket lite av 

denna forskning mot empiriska undersökningar och exempel. Detta är ytterst nödvändigt eftersom 

ämnesplanerna för historia, till stor del vilar på en tysk/dansk historiedidaktisk tradition. Utan 

konkreta exempel på operationaliseringar lämnas lärarna till att istället testa sig fram och får helt 

enkelt förlita sig på sina pedagogiska kunskaper och erfarenhet. 

 Det vore även intressant att undersöka hur eleverna tänker kring historiemedvetande. En större 

studie skulle kunna tillåta att man undersökte både lärarens och dennes elevers syn på begreppet. I 

en sådan studie skulle man även kunna göra jämförelser mellan hur läraren och eleverna tänker kring 
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undervisningen. Därutöver skulle man även kunna undersöka vilken typ av historia som eleverna 

möter i sin vardag utanför skolan. Detta bör vara av stort intresse eftersom alla historiska berättelser 

man möts av blir en mer eller mindre integrerad del av historiemedvetandet. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfrågor 

Vilka ämnen undervisar du inom? 

Hur många år har du varit verksam som lärare? 

 

Del 1: Definition av historiemedvetande 

1. Hur skulle du definiera begreppet historiemedvetande? 

2. Hur har du kommit fram till den definitionen? 

3. Anser du att din egna definition stämmer överens med gällande läroplan? 

4. Är detta en gemensam definition för alla historielärare på skolan? 

5. Tror du att din definition är gemensam med dina kollegors? 

6. Om nej, på vilket sätt skiljer den sig tror du? 

 

Del 2: Planering av lektioner och arbetsområden/projekt 

1. Hur arbetar du för att eleverna ska kunna utveckla sitt historiemedvetande? 

2. Vad anser du är syftet med att utveckla sitt historiemedvetande? 

3. Hur integrerar du historiemedvetande i dina planerade arbetsområden? 

4. Lägger du upp dina lektioner i förhållande till historiemedvetande och i sådana fall, hur då? 

5. Har historiemedvetande någon påverkan vad gäller val av metoder och redovisningsformer? 

6. Ser du några svårigheter med att integrera historiemedvetande i din planering? 

 

Del 3: Genomförande av lektioner och arbetsområden 

1. Varifrån har du fått de metoder och strategier du använder för att arbeta med 

historiemedvetande? 

2. Hur vill du att dina elever ska tänka kring din historieundervisning? 

3. Upplever du att det utifrån det centrala innehållet finns arbetsområden som är mer eller mindre 

lätta att arbeta med i förhållande till historiemedvetande? 

4. Arbetar du på något sätt för att uppmana dina elever att utveckla sitt historiemedvetande även 

utanför skolans ramar? 

 

Övrigt 

1. Har du några övriga tankar vad gäller historiemedvetande som du anser att vi inte berört? 

2. Finns det något du vill tillägga som du anser att vi har missat? 


