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BAKGRUND: 
Begreppet historiekultur är relativt nytt inom den historieteoretiska och historiedidaktiska 

världen. Historiekultur innebär kortfattat de kanaler genom vilka historia kommuniceras. 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp och uppnåendemål i kursplanen för histo-

ria(Lpo94). För att skolan skall hjälpa elever att utveckla ett historiemedvetande, menar 

forskning att historieämnet måste få relevans för eleverna. Detta möjliggörs genom mötet 

mellan elevens subjektiva historiekultur och den vetenskapliga historia som förmedlas i sko-

lan. Generella förmågor som underlättar ett historiemedvetandes utveckling är narrativ kom-

petens, empati och kritiskt tänkande. Med anledning av detta vill vi undersöka hur elevers 

historiekultur tas tillvara i skolans historieundervisning. 
 

SYFTE: 
Syfte med studien är att undersöka om och hur elevers historiekultur tas tillvara som ett 

verktyg att öka deras historiemedvetande. 
 

METOD: 
Studien bygger på 10 elevers och 8 lärares uppfattningar kring arbetet med elevernas histo-

riekultur i klassrummet. Dessa uppfattningar har delgivits genom halvstrukturerade intervju-

er. 
 

RESULTAT: 
Vårt resultat visar att pedagogerna inte tidigare mött begreppet historiekultur, men att de 

genom olika metoder arbetar och utgår från vissa delar av elevernas historiekultur. Främst 

ses historiekultur som något etniskt betingat, vilket resulterar i att ett flertal pedagoger inte 

ser elevernas historiekultur. Studien visar att eleverna har svårt att se sin egen historiekultur 

som en del av den historia som tas upp i skolan, samt ämnets relevans. Det är med andra ord 

en skillnad mellan lärarnas undervisningsambitioner och hur eleverna uppfattar historieun-

dervisningen och dess syfte. 
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Inledning 
 

Alla människor bär på en historiekultur som utgörs av de samlade erfarenheter och värde-

ringar som skapas i de sociokulturella miljöer i vilka människor existerar. Dessa miljöer 

utgörs av utbildningsväsendet, familj och vänner, media i form av TV, litteratur och Internet. 

Historiekulturen är det som formar en människas historiemedvetande, och historiekulturen 

möts till största del utanför utbildningsväsendet. Detta innebär alltså att elever kommer till 

skolan med en redan befäst historiekultur som konfronteras med den mer akademiska syn på 

historia som råder i skolans värld. 

 

Under 1980-talet introducerades begreppet historiemedvetande i den tyska historiedidakti-

ken. På senare tid har begreppet även fått genomslag i nordisk historiedidaktik och i Lpo94 

nämns för första gången historiemedvetande i en svensk läroplan. Detta får konsekvenser för 

den historieundervisning som bedrivs i den svenska skolan idag. Pedagoger skall hjälpa ele-

ver att utveckla sitt historiemedvetande genom att studera förhållandet mellan dåtid, nutid 

och framtid och hjälpa elever att se och förstå sin plats i historien och på så sätt utveckla sin 

identitet. 

 

Den danske historiedidaktikern Eric Bernard Jensen är en av de tongivande forskarna i Nor-

den vad gäller historiemedvetande, och Jörn Rüsen ses som begreppet historiekulturs främs-

te förespråkare. I ljuset av rådande forsknings syn på historiemedvetande och historiekultur 

menar de att skolan idag står inför ett paradigmskifte. Historieundervisningen, som länge 

präglats av en dåtidsfixering, måste anpassas till den tid i vilken den existerar. Ofrånkomligt 

menar Jensen och Rüsen att följande fråga bör ställas: Hur skall skolan lyckas skapa en kva-

lificerad läromiljö där elevers historiekultur tas tillvara som ett verktyg att öka deras histo-

riemedvetande? 

 

Det saknas i dagsläget verksamhetsnära forskning i Norden som belyser förhållandet mellan 

dessa begrepp. Med anledning av detta är vår förhoppning att den här undersökningen skall 

ses som en ingång i ämnet och ge upphov till vidare forskning. 
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Syfte 
 

Syfte med studien är att undersöka om och hur elevers historiekultur tas tillvara som ett 

verktyg att öka deras historiemedvetande. 

Frågeställningar 

 Hur upplever lärare att de tar tillvara elevers historiekultur i historieundervisningen? 

 Hur upplever elever att lärare tar tillvara deras historiekultur i historieundervisning-

en? 

Bakgrund 
 

Under denna rubrik kommer vi behandla den forskning som vi funnit relevant utifrån det 

valda syftet. Först definieras begreppen historiekultur och historiemedvetande. Därefter ges 

en sammanfattande bild av historieämnet och historiekultur i Sverige under tid. Didaktiska 

val och några nyckelbegrepp för att utveckla historiemedvetande redogörs för. Vi diskuterar 

även medias roll i människors historiekultur och historiemedvetande, då ämnet varit en del 

av vår inriktning under lärarutbildningen. 

Historiemedvetande 

I kursplanen för historieämnet nämns redan i inledningen att ämnets syfte och roll är att ut-

veckla ”förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden” 

(Skolverket, 2000). Historiemedvetandets roll i historieundervisningen betonas ytterligare i 

de strävansmål uppsatta i kursplanen för ämnet historia, där det uttrycks att skolan skall 

sträva mot att eleven ”förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av hän-

delser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap för framtiden” (a.a. 2000). Dessa tre 

tidsperspektiv är oftast de grundläggande komponenterna i definieringen av begreppet, även 

om fokus på dem kan skifta i olika definitioner. 

 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen tar avstamp i den tyska diskussionen 

kring begreppet samt sin egen forskning i ett försök att avgränsa och definiera vad historie-

medvetande innebär. Han menar att diskussionen och genomslagskraften kring begreppet 

främst har varit påtaglig i tysk och nordisk historiedidaktik. Trots genomslagskraften, hävdar 

Jensen att det finns stora skillnader i hur begreppet definieras och betraktas inom historiedi-

daktiken. De kanske mest centrala och tongivande definitionerna av begreppet står den tyske 

didaktikern Karl-Ernst Jeismann för. Han definierar historiemedvetande på följande fyra 

sätt: 

 

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

och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och 

utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar. 

 

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

och perspektiv på framtiden. 
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3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel och upprätthållandet av mänskliga samhäl-

len(Jensen 1997, ss. 50-52). 

Jensen menar att Jeismanns definitioner tenderar att skifta i fokus. Definition nummer ett 

och två tar hänsyn till ett framtidsperspektiv som saknas i definitionerna tre och fyra. Bero-

ende på vilken av Jeismanns definitioner man använder som utgångspunkt, får det konse-

kvenser för historieämnets didaktik (a.a. s. 52). 

 

Utgångspunkten för Jensens definition är ett sociokulturellt förhållningssätt. Detta medför 

att historiemedvetande inte betraktas som något som är begränsat till historia som veten-

skapligt och didaktisk ämne, utan snarare som något samhällsteoretiskt. Förhållningssättet 

föranleder att människor som individer och kollektiv kommer att betraktas som både skapa-

de och skapare av historia (a.a. s. 60). Jensen betraktar och definierar historiemedvetande 

genom det sociokulturella fältet, vilket medför att historia inte inlemmas i en ämnesteoretisk 

sfär, utan snarare ses som något samhällsteoretiskt. Detta innebär att synsättet föranleder ett 

antropologiskt - sociologiskt dubbelförhållande där historiemedvetande brukas och produce-

ras i olika sammanhang, och är ett nödvändigt element i identitetskapande, vetande och 

handlingar hos människor (a.a. s. 70). 

 

Jensens fem processer av historiemedvetande 

 

För att ytterligare klargöra och strukturera sin definition av historiemedvetande, formulerar 

Jensen (1997, s.74) fem processer genom vilka begreppet kan betraktas: 

 

 historiemedvetande som identitet 

 historiemedvetande som möte med det annorlunda 

 historiemedvetande som socio-kulturell läroprocess  

 historiemedvetande som värde – och principförklaring 

 historiemedvetande som berättelse 

Dessa processer är i stor uträckning sammanflätade. Identitet bildas genom så kallade speg-

lingar och framhävs och markeras i mötet med det annorlunda där skillnader och likheter 

betonas. Mötet med det annorlunda i tid och rum innebär en sociokulturell process, som 

tvingar fram en insikt om egna och andras förutsättningar. Genom denna konfrontation 

tvingas elever möta sina värderingar och principer. Som berättelse, eller det Jensen kallar för 

narrativ kompetens
1
, kan historiemedvetande förstås som en förmåga att förstå det egna och 

andras liv i ljuset av de specifika förhållanden som råder vid en viss tidpunkt. Denna process 

kan inte heller separeras från de övriga, då mötet med det annorlunda och den identitetsska-

pande processen ofta har berättelsens karaktärsdrag (a.a. ss. 74-78). 

                                                           
1 Narrativ kompetens beskrivs på s.13 ff.  
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Historiekultur 

Begreppet historiekultur är ett relativt svårdefinierat begrepp som på senare tid gjort entré i 

den historiedidaktiska världen. Som begreppets främste språkrör står den tyske teoretikern 

och historiedidaktikern Jörn Rüsen. Hans tankar och idéer utgör utgångspunkt och grund-

läggande förståelse för begreppet. I vissa delar av begreppets innebörd väljer vi att referera 

till Stefan Nordqvist, doktorand i historia vid Lunds universitet, som vi anser ger en tydlig 

och uttömmande bild av Rüsens tankar och idéer. Även Kenneth Nordgren, forskare vid 

Karlstads Universitet, gör förtydliganden kring begreppet värda att uppmärksamma. 

 

Rüsen menar att historiemedvetande kan ses som ett element i människors strävan efter att 

skapa ordning i historien i dels ett världsligt perspektiv, men också för att förstå sig själv i 

relation till det förgångna, nutiden och framtida skeenden. Detta görs genom en subjektiv 

kulturell tillägnelse av världen. Denna kulturella tillägnelse är ett komplext sammanhang av 

varseblivning, tolkning, orientering och målsättning, som enligt Rüsen är de mentala aktivi-

teter som skapar mening i människors liv (Rüsen 2004, ss. 151-154). Historiekultur utgör 

här ett närliggande begrepp som kan förstås som de observerbara uttryck i ett samhälle som 

formar och påverkar dessa mentala aktiviteter. Alltså kan historiekultur betraktas som de 

samhälleliga institutioner, aktiviteter och funktioner genom vilka människor formar sitt hi-

storiemedvetande (Nordqvist 2000, s. 132). 

 

Dessa institutioner, aktiviteter och funktioner i samhället kan i förtydligande syfte delas in i 

två kommunikativa sammanhang; artefakter och kanaler. Med artefakter avses de historiska 

ting, händelser och erfarenheter som förmedlas och tyds från generation till generation. Hur 

dessa uppfattas och överförs är bundet till de kulturella traditioner och uppfattningar som 

råder i den tid de förmedlas (Nordgren 2006, s. 19). 

 

Kommunikativa kanaler innebär de sammanhang där människor möter historia. Dessa kana-

ler kan ytterligare delas upp i formella och informella kanaler. De formella kanalerna utgörs 

av skolor, universitet och andra institutioner som är bärare av kollektivt erkänd och giltig 

kunskap. Med de informella kanalerna avses familj och vänner och i viss mån intresseorga-

nisationer. I de formella och informella kanalerna omtolkas, värderas, transfereras och selek-

teras de historiska händelser och erfarenheter som människor möter och besitter (a.a. s. 19).  

 

Historiekulturens tre dimensioner 

 

Nordqvist (2000, ss. 135-136) menar att Rüsen med sin definition av historiekultur inte en-

bart syftar till att skapa en teoretisk förståelse, utan också att för göra begreppet forsknings-

möjligt genom empiriska undersökningar. I ett försök att möjliggöra detta, delar Rüsen in 

begreppet i tre dimensioner: en estetisk, en politisk och en kognitiv dimension. Han menar 

att det ständigt pågår ett växelspel mellan dessa tre dimensioner inom historiekulturen. 

 

I den estetiska dimensionen framträder och levandegörs historiska minnen främst i form av 

estetiska gestaltningar såsom historiska romaner, konstverk och dramatiseringar i form av 

film och teater. Dock menar Rüsen (2004, ss. 160-164) att estetiska verk av historisk art inte 



8 

 

i sig innebär något meningsskapande. Det är när en människas historiemedvetande kommer i 

kontakt med den estetiska dimensionen, och det estetiska placeras i en politisk och kognitiv 

kontext som det blir historiskt meningsbärande.  

 

Historiekulturens politiska dimension innebär att historiska händelser och erfarenheter ges 

legitimitet genom exempelvis historiskt laddade symboler och traditioner. I denna dimension 

ligger ett mer eller mindre uttalat maktperspektiv, vilket indirekt innebär tolkningsföreträde 

av dessa historiska händelser och erfarenheter. Den politiska dimensionen fungerar inte en-

bart som ett sätt att genom historiska händelser och erfarenheter legitimera maktförhållan-

den. Maktkritik är också ett inslag, som ofta sker indirekt i estetisk form. Den politiska di-

mensionen är starkt sammankopplad med ett kollektivt och individuellt identitetsskapade 

(a.a. ss. 164-166). 

 

Med den kognitiva dimensionen avses de instanser i ett samhälle vars uppgift är att ge histo-

riskt innehåll någon slags tillförlitlighet eller sanning. Dessa producenter och förmedlare av 

vad ett samhälle uppfattar som giltig kunskap anses ofta vara skolor, högskolor och universi-

tet. Häri ligger också ett maktförhållande som innebär tolkningsföreträde, då historisk san-

ning ofta är färgad av ett visst synsätt (a.a. s. 166). 

 

När vi i fortsättningen behandlar begreppet historiekultur, skall detta alltså förstås som de 

funktioner, aktiviteter och institutioner i samhället genom vilka människor förstår och be-

handlar sina historiska erfarenheter, sin samtid samt de förhoppningar de har på framtiden, 

med andra ord sitt historiemedvetande. 

Svensk historieundervisning från 1900 till idag 

Under första hälften av 1900-talet, i samband med landets demokratisering, framkom kritik 

mot historieundervisningen. Man menade att den i alltför hög grad behandlade dött stoff 

som inte hade något samband eller bidrog till förståelsen av samtida problem (Larsson 2004, 

s. 361). I strävan efter att fostra demokratiska medborgare ansåg man i statliga utredningar 

att ett särskilt skolämne borde inrättas, vilket ledde till att samhällsundervisningen infördes i 

det svenska skolväsendet. Historieundervisningen gavs en annan roll i den svenska skolan 

och utredningen beskrev att man skulle lägga tonvikten på senare epoker i historieundervis-

ningen. Det framhölls redan då att historieundervisningen skulle få mer tid i skolan och att 

undervisningen om äldre historiska epoker, krigshistoria och kyrkohistoria skulle ha en liten 

plats i den svenska skolans historieundervisning (a.a. s. 364). 

 

Rapporter från statens skolutredning har under 70 års tid återkommande visat på vikten av 

att historieundervisningen breddas och får mer plats i skolan. I rapporterna har man också 

visat på vikten av att historieundervisningen syftar till att utveckla elevens identitetskapan-

de. Vid ett par tillfällen har historieämnets krympning uppmärksammats på högsta politiska 

nivå, vilket har lett till nationella debatter. Trots detta har historieämnet i skolan krympt 

konstant från 1940-talet fram tills idag. 
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1978 skedde en utveckling i skolämnet historia. Skolöverstyrelsen gav riktlinjer om att man 

i historieundervisningen borde utgå från en verklighetsförankring där elevernas erfarenheter 

och problem skulle genomsyra undervisningen. Skolan skulle också utveckla samarbetet 

mellan pedagoger med olika sakkunskap, samt utveckla arbetet mellan de olika samhällsori-

enterande ämnena. I början av 1980-talet infördes en timplaneplanering, vilket resulterade i 

att kommunerna fick större möjlighet att påverka utbildningsinnehållet samt kunna anpassa 

det på lokal och individuell nivå (a.a. s. 365). 

 

När reformen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) antogs, valde man att dela in skol-

undervisningens ämnen i grupper. Historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi 

skulle utgöra en ämnesgrupp, men varje ämne skulle ha en egen kursplan och specifika 

kursmål. Detta gjordes för att man ansåg att skolan skulle få lokal frihet att ta ansvar för un-

dervisningen (a.a. s. 368). 

 

När denna reform genomfördes höjdes det många kritiska röster bland företrädare för peda-

gogikämnet. Kritiken låg i att skolans demokratifostran skulle gå förlorad då det samhälls-

orienterande ämnet inte förblev obligatoriskt, utan ingick i en ämnesgrupp där skolan hade 

frihet att själv bestämma över antalet undervisningstimmar. En av kritikerna, historiedidak-

tikern Tomas Englund, menade att samhällskunskap utgjorde det ämne som kunde ge eleven 

en demokratifostran där det historiska perspektivet och mångfald betonades. Kritikerna var-

nade också för en mer objektivistisk historiekurs, där risken var stor för traditionell under-

visning som inte skulle ge eleven reflektion och mångfald (a.a. s. 369). 

 

När Lpo94 varit verksam i tre år kom kritik från högsta politisk nivå om att man kände en 

oro över att svenska skolelever hade en bristande kunskap i historia. 1997 inrättade reger-

ingen Levande historia, som är en informationssatsning vars uppdrag är att öka elevers svik-

tande historiekunskaper (a.a. s. 370). 

 

I skrivande stund debatteras fortfarande utformningen av den nya läroplanen, Lgr11, som 

träder i kraft 1 juli 2011. Kursplanen för historia har varit omdiskuterad beträffande innehål-

let i vad som skall undervisas om. Dock framhålls historiemedvetande som ett tydligt över-

gripande syfte i historieundervisningen
2
.  

 

Historiekulturen i Sverige 

 

Nordqvist (2000, s. 137) menar att Sverige har genomgått en exceptionell förvandling från 

1870 och hundra år framåt. Från att ha gått från ett fattigt och politiskt och socialt outvecklat 

jordbrukarsamhälle, har Sverige förvandlats till en industriell och ekonomisk nation i fram-

kant. Detta har satt sin prägel på svensk identitet och historiekultur (a.a. s. 137). En fram-

tidsblickande och rationell syn på en nations utveckling har varit rådande under efterkrigsti-

den och detta har medfört en föreställning att en nation i välfärd inte behöver någon historia. 

Historia behandlas som något från en svunnen tid som står i vägen för ett lands progression 

mot en utopisk framtid och historievetenskapen har sett det som sin uppgift att rensa bort 

                                                           
2 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Historia.pdf (2010-12-07 13.10)  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Historia.pdf
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icke-önskvärda historiska föreställningar och generaliseringar. Detta återspeglas i Sverige 

ännu idag då historieämnet i en internationell jämförelse har en väldigt undanskymd roll i 

skolans undervisning. Detta medför enligt Nordqvist att den svenska historiekulturen, i syn-

nerhet dess politiska och kognitiva dimensioner, präglas av en historielöshet. Den tyske his-

torikern Reinhart Koselleck har utvecklat en teori som menar att modernismen ses som ett 

uttryck för en viss tidsuppfattning där framtidsförhoppningarna dominerar den politiska ut-

vecklingen på bekostnad av de historiska erfarenheterna (a.a. s. 137). 

 

Karlsson (1997, s. 23) delar Nordqvists uppfattning om historiekulturens och historieunder-

visningens tillbakaskjutna ställning i det svenska samhället. Han presenterar dock en annan 

förklaring till detta faktum. Sveriges neutrala ställningstagande i andra världskriget har ska-

pat en brist på historisk identitetsgrund och lämnat landet utanför den kollektiva erfarenhe-

ten. Detta ser Karlsson som en anledning till det generella ointresse för historia som länge 

varit rådande i Sverige och menar att det kan förklara historieämnets svårigheter att försvara 

sin position i skolan. 

 

Under senare tid har dock ett intresse för kulturhistoria även uppstått i Sverige. Emellertid 

har den scientistiska forskningstraditionen som varit rådande i Sverige, medfört att ansatser 

bedömts från fel utgångspunkter. En scientistisk forskningstradition är inspirerad av naturve-

tenskapen, där forskningens objekt och forskarsubjektets syfte, värderingar, tolkningar och 

frågeställningar skall särhållas för att uppnå en ”sann” kunskap. Detta innebär att Rüsens 

teori om att det subjektiva och det objektiva måste samspela för att historiemedvetande skall 

utvecklas, på många sätt motarbetas genom en scientistisk forskningstradition (Nordqvist 

2000, s. 138).  

Identitet och etnicitet 

I en identitet ligger en inbyggd strävan efter det gemensamma. Människor söker tillhörighet 

i grupper i vilka värderingar, kultur och historia delas. Identiteten är nödvändig för en män-

niskas orientering i världen. Det är genom identiteten som mötet med människor speglas och 

värderingar och uppfattningar bekräftas eller kullkastas, och omvärlden konstrueras (Zander 

1997, s. 114). 

 

Människor bär på många identiteter samtidigt. Utifrån ett geografiskt eller territoriellt syn-

sätt kan en person se sig som boråsare, västgöte, svensk, nordbo eller europé. Olika slags 

identiteter aktiveras och ges en politisk innebörd beroende på sammanhang och grupp (a.a. 

s. 85). Den individuella och den kollektiva identiteten är beroende av varandra, men det 

finns betydande skillnader. Då en individs identitet kan vara mer eller mindre mångtydig, 

innebär det också att den är mer eller mindre urskiljbar för omgivningen. Finns det många 

alternativa identiteter i omgivningen och om homogeniteten i ett samhälle är liten, blir den 

personliga identiteten svårare att urskilja. Råder motsatta förhållanden blir den personliga 

identiteten lättdefinierad (a.a. s. 98). 
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Kollektiv identitet och det mångkulturella Sverige 

 

Kollektiv identitet är något som är socialt definierat. Detta innebär att minst ett attribut som 

används för att särskilja gruppen från andra är allmänt känt och accepterat. Om attributen är 

historiska, religiösa, kulturella eller etniska, blir den kollektiva identiteten lättare att identifi-

era än den personliga. När personlig och kollektiv identitet skall bildas, är ett grundläggande 

krav att bli erkänd av andra (Zander 1997, s. 98). 

 

Det svenska samhället är ett mångkulturellt sådant, och således måste den tidigare identitets-

synen inom historia revideras i ljuset av de nu rådande förutsättningarna. I stor utsträckning 

har en nationell syn på identitet varit den dominerande, men dagens samhälle måste ta be-

tydligt fler regionala och etniska identiteter i beaktande om en givande historiedidaktik skall 

utformas. Konklusionen som Zander framhåller, är att ett internationellt perspektiv måste 

vägas in när identitet som begrepp diskuteras i sammanhanget. Han anlägger i resonemanget 

ett sociokulturellt perspektiv när han menar att vi förstår oss själva i speglingar med det 

okända. Vår egen identitet ger upphov till förståelse för andras livsförutsättningar och i för-

längningen bidrar detta till att en historiedidaktik som förstår vikten av identitetsbildning 

kommer att motverka fördomar och främlingsfientlighet. En sådan historiedidaktik bidrar 

också till en förmåga att på flertalet sätt orientera sig i tid och rum (a.a. ss. 111-114). 

 

Nordgren beskriver samma utmaning som skolan står inför. Han menar att Sverige har en 

mångkulturell historia, och att utgångspunkten ett land- ett folk är väldigt missvisande. Un-

dervisningen i historia kan inte utgå från ett etnonationellt
3
 förhållningssätt om skolan skall 

verka i ett mångkulturellt samhälle (2006, ss.35-36). 

Sven Sødring Jensens undervisningsmodeller 

I boken Historieundervisningsteori från 1978 beskriver Sven Sødring Jensen tre olika un-

dervisningsmodeller som lärare väljer att arbeta utifrån beroende på deras syn på historie-

kunskapens mål och syfte. Vilken modell man väljer kommer att få didaktiska konsekven-

ser. Vi väljer att använda Perssons (2010, s.177) svenska översättningar av kategoriernas 

namn när vi vidare skriver om Jensens kategorier. 

 

De första två undervisningskategorierna kallar Jensen den objektivistiska och den klassiska. 

Det som kännetecknar den objektivistiska är att läraren ser historieundervisningen som för-

medling av bland annat objektiva värderingar och vetenskapliga erkännanden som är accep-

terade av samhället. Historieämnet blir alltså ett forum för förmedling av kunskaper som 

eleverna skall tillägna sig (Jensen 1978, s. 11). 

 

Den kritik som riktas mot den här typen av undervisning är enligt Jensen att historien tas 

bort från en kontext där den inte förankras i nutidens tolkning eller i det sammanhang som 

                                                           
3
 En etnonationell uppfattning hävdar att en nation eller ett folk kännetecknas av gemensam härkomst och en 

särpräglad kultur, eventuellt markerad och förstärkt av faktorer som gemensamt språk eller gemensam religi-

on(Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: etnonationell 2010-12-02 11.32). 

http://www.ne.se/
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den skapades. Vetenskaplig forskning är dessutom alltid svaret på en tidigare ställd fråga. 

Förstår man inte frågan och den kontext den tillhör blir svaret svårtolkat. Elevens frågor 

kring historia är inte alltid samma som de frågor vetenskapen ställt, vilket leder till att un-

dervisningen inte nödvändigtvis förankras i eleven och dennes intressen. Den kanske största 

kritiken mot den objektivistiska undervisningen är att läraren inte har några tankar kring 

urvalet i undervisningen, utan har som uppdrag att förmedla kulturens totala innehåll (a.a. s. 

11). 

 

Läraren som väljer den klassiska kategorin gör enligt Jensen ett urval ur historien och väljer 

ut vad som anses vara viktigt kunskap. Undervisningen går ut på att eleverna genom inlevel-

se får lära sig om människors val genom historien och detta utifrån eftersträvansvärda ex-

empel. Denna typ av undervisning kan knyta samman eleven med historien men faller om 

kriterierna för vad som är eftersträvansvärt inte är lika för elev och pedagog. De elever vars 

värderingar stämmer överens med pedagogens, kommer troligtvis att ha lättare för att uppnå 

sig de uppsatta målen för undervisningen (a.a. s. 67). 

 

Den tredje kategorin kallar Jensen (a.a. s. 79) för formella kategorin och här strävar läraren 

efter att eleven och världen skall mötas. Han beskriver att vara en del i världen är att fungera 

och de handlingar man utför är en process. Skolans uppgift blir då att ge eleven verktyg att 

kunna leva och göra saker på rätt sätt. I den här kategorin finner Jensen två underkategorier, 

den metodiska och den funktionella. Den funktionella vill träna de förmågor som krävs för 

att tänka, vilket är en viktig kunskap för att kunna leva. Den metodiska teorin strävar istället 

efter att ge eleverna de verktyg som denne behöver för att kunna ta sig fram och leva i värl-

den. Exempel på sådana färdigheter är källkritik och empati. Med detta som utgångspunkt 

blir stoffet och produkten av arbetet inte det primära målet utan arbetets process och reflek-

tion. Kritik som riktats mot denna typ av undervisning är främst att den kräver ett gediget 

material att arbeta utifrån för att kunna möta eleverna (a.a. s. 82). 

 

Persson ger de olika typerna av pedagoger olika namn för att kunna utveckla Jensens under-

visningsteori. Han ser den materiella kategorin som två typer av pedagoger. Objektivisten 

blir förmedlaren då dennes uppgift anses vara att förmedla kunskaper till eleverna. Klassi-

kern använder sig av inlevelse och gestaltning ofta i form av berättande vilket gör att han 

kommer att kallas berättaren. Persson ser den formella kategorin som den tredje typen av 

lärare. Den formella läraren har i uppdrag att ge eleverna generella förmågor att applicera i 

verkligheten genom undervisningen, vilket ger denna namnet hantverkaren (2010, ss. 179-

180).  

 

Persson menar att de olika typerna av lärare använder metoder som till exempel tidslinjen på 

olika sätt för att undervisa i historia. Han menar att förmedlaren främst använder sig av tids-

linjen för att nå ut till eleverna och för att konkretisera den kunskap som förmedlas. Berätta-

ren däremot använder sig till stor del av berättelsen som redskap för att levandegöra histo-

riska händelser och personer och genom dessa berättelsers kronologi synliggörs även tidslin-

jen. Skillnaden är att förmedlaren använder tidslinjen från början till slut medan berättaren 

använder den mindre konkret och kan hoppa mellan årtalen. Hantverkarens primära uppdrag 
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är att förmedla källkritik och även han/hon använder sig av tidslinjen. Den används då av 

eleven själv för att denne skall kunna plocka isär och sätta ihop historiska händelseförlopp 

och på detta sätt se samband och förhålla sig kritisk till historien (a.a. s. 181).    

Även valet av innehåll i undervisningen kommer enligt Persson att styras utifrån synen på 

undervisningen. Han diskuterar hur valet skulle kunna se ut om tre typiska lärare, en från 

varje kategori, skulle välja stoff utifrån en webbsida om en historisk händelse (a.a. s. 181). 

 

Förmedlaren väljer antagligen fliken som leder vidare till kronologisk fakta. Tidslinjen an-

vänds för att avgränsa och konkritisera händelsen medan berättelser, som belyser enskilda 

livsöden kan användas för att förtydliga. Skillnaden mellan hur Förmedlaren och Berättaren 

använder berättelsen om enskilda livsöden, är att Förmedlaren hela tiden utgår från den stora 

historien medan Berättaren använder det enskilda livsödet som utgångspunkt för hela arbe-

tet. Eleverna följer personens öde och arbetar utifrån det med källkritik och tidslinjen. Hant-

verkaren använder sig av hela webbsidan och syftar hela tiden till att lyfta elevernas historia 

i jämförelse med ”den stora historian”. Genom arbete med till exempel arkiv och intervjuer 

skapar sig eleverna en bild av händelsen och presenterar detta med hjälp av tidslinjen och 

berättelser (a.a. s. 181). 

Verktyg för utvecklandet av ett historiemedvetande 

Nedan förklaras mer ingående de verktyg som tidigare lyfts fram som vägar till utvecklandet 

av ett historiemedvetande. 

 
Berättelse 
 

Christer Karlegärd beskriver berättandets utveckling inom historieundervisningen under det 

senaste seklet. Man har använt berättelsen för att knyta ihop dåtid, nutid och framtid men 

syftet har skiljt sig åt. Förr använde man berättandet konsekvent för att skapa nationalism, 

medan man nu gått tillbaka till berättelserna för att öka historiemedvetande. Berättandet har 

i Lpo94 lyfts upp som ett mål i historieämnet. Syftet med målet är att eleverna skall stimule-

ras att utveckla en berättarglädje och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (1997, ss. 140-

141). 

 

Enligt Nordgren orienterar sig människan genom livet genom att skapa psykiska och fysiska 

berättelser. Med detta menas att vi antingen skapar ordning i tillvaron genom nedskrivna 

berättelser, alltså fysiska, eller konstruerar dessa tankemässigt, psykiskt. I berättandet söker 

vi samband för att ge händelser en mening och för att detta sedan skall bilda en del av vår 

identitet, förväntan och handlingskraft inför framtiden. En av berättelsens fördelar är att den 

erbjuder oss att lära och ta del av andras erfarenheter. Nordgren menar att det är historie-

medvetandets kärna (2006, ss. 17-18). 

 

Karlegärd redogör för en rad olika forskares argument för att den narrativa berättelsens upp-

sving i historieundervisningen. Ett argument som återkommer konsekvent är berättelsens 

förmåga att förklara händelser och skeenden (1997, s. 147). 
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Karlegärd beskriver vikten av en narrativ kompetens, en förmåga att tolka samtiden utifrån 

rådande samhälleliga och kulturella kontexter. Dessa föreställningar menar han kan skapas i 

berättandet. Vidare beskriver han Jörn Rüsens fyra olika berättelser som tillsammans ger 

eleverna förutsättningar att skapa trygghet i en förvirrande värld och på så sätt utveckla ett 

historiemedvetande.  

 

Den första typen av berättelse handlar om att föra vidare traditioner, som Rüsen menar be-

hövs för att skapa trygghet mellan människor. Den andra sortens berättelser handlar om att 

eleverna skall kunna skapa och ta del av efterföljansvärda skildringar som förmedlar moral-

regler. Den tredje typen menar Rüsen är motsatsen till den andra. Här får eleverna träna sitt 

kritiska tänkande genom att se företeelser ur olika synvinkar och perspektiv. Den fjärde ty-

pen är den som främst riktar sig mot ett historiemedvetande, då den kategorin av berättelser 

syftar till att föra samman dåtid, nutid och framtid. Rüsen menar att dessa berättelser ger oss 

handlingskraft då vi ser att allting förändras över tid (a.a. ss. 149-150). 

 

Karlegärd (a.a. s. 152) redogör för Sven Södring Jensens teorier, som menar att det narrativa 

berättandet är en väg till ett ökat historiemedvetande. Likheterna mellan Rüsens och Jensens 

teorier kring narrativ historia är vikten av att utveckla ett djup i berättandet för att berättelsen 

skall bli betydelsefull för historiemedvetandet. Deras teorier skiljer sig åt i det avseende att 

Jensen ser en fördel i att eleverna ges möjlighet att utöka till exempel en roman genom att 

själva lägga till, utveckla och diskutera texten. Detta menar han väcker inlevelse, kritiskt 

tänkande och reflektion hos eleverna (a.a. s. 153). 

 
Empati 
 

Zander (1997, ss. 111-114) beskriver hur en historiedidaktik ska utformas för att eleverna 

ska utveckla en förmåga att ta flera perspektiv när de betraktar historien. Detta är vad Aho-

nen (1997, s. 131) kallar för att anta ett flerperspektivistiskt förhållningssätt. Ett verktyg för 

att på ett fruktbart sätt kunna växla mellan dessa olika perspektiv är historisk empati (a.a. s. 

131). Det är inte möjligt att betrakta och studera historia genom moralisk objektivism. En 

människas handlande och tänkande måste alltså förstås genom de för tiden rådande kulturel-

la förutsättningarna. 

 

Ett tydligt exempel på hur en elevs historiekultur är sprungen ur perspektiv där historisk 

empati saknas, är hämtat ur Mellberg (2004, s. 318). Där framkommer det under en intervju 

med en lärare hur en elev med palestinskt ursprung sympatiserar med Hitler eftersom ”dom 

försökte väl ta deras land också” (a.a. s. 318). En persons värderingar och attityder kan ses 

som ett filter mellan individen och omvärlden där individen sållar bland föreställningar för 

att få stöd för de värderingar denne har. Med anledning av detta blir arbetet med att inklude-

ra elevens historiekultur i historieundervisningen extra viktigt. Genom att involvera värde-

ringar och etiska principer som elever har, kan dessa ställas mot andras värderingar och på 

så sätt öka deras historiemedvetande (a.a. s. 318). Detta poängterar också Bernard Eric Jen-

sen i de processer av historiemedvetande han lägger fram, där han menar att möten mellan 

värderingar och principer kan gynna ett historiemedvetandes utveckling om skolan kan er-
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bjuda en kvalificerad läromiljö. För att detta ska realiseras måste skolan ställa eleverna inför 

historiska moraldilemman (1997, s. 76). 

 
Tidslinje 
 

Nanny Hartsmar diskuterar hur tid har uppfattats och fortfarande uppfattas på olika sätt på 

olika platser i världen. Tid har setts som skiljt från rummet av Aristoteles och Newton me-

dan Einstein bestred motsatsen med sin relativitetsteori som knyter samman tid och rum. 

Alltså existerar tid genom våra tolkningar av den och vi orienterar oss i livet med hjälp av 

tiden. Tid kan även ses som linjär eller cirkulär. Den kristna synen på tid är linjär, vilket 

speglar tidslinjen som ofta används som ett redskap i historieundervisningen (2001, s. 30). 

 

Hermansson Adler (2004, s. 83) skriver att man i historieundervisningen kan se tid som ut-

veckling även om dessa begrepp inte skall ses som synonyma. En händelse leder till en an-

nan på tidslinjen till exempel på grund av stridigheter som övervinns. Hermansson Adler 

(a.a. ss. 84-85) beskriver olika sätt att se på tid. Tid kan antingen ses som en rekonstruktion 

som kan ske genom endimensionell eller mångdimensionell framställning. Med detta menas 

att man antingen konstruerar tid efter utvalda händelser och tidpunkter på en plats eller gör 

detta på två platser för att kunna jämföra och se samband mellan dessa. Ytterligare sätt att 

rekonstruera tid på är att se kronologiska händelser som delar av tidslinjen utan att förhålla 

sig till direkta årtal eller att se historia som ett samspel mellan händelser och aktörer.  

 

Hermansson Adler menar att anledningen till skolans indelning i historiska tidsepoker syftar 

till att hjälpa eleverna att strukturera upp historien. Han menar vidare att epokerna, var för 

sig, inte säger de yngre eleverna mycket utan att det först är i arbetet med tidslinjen som de 

tydligt kan se hur historien hänger ihop (a.a. s. 87). 

  

Ett historiemedvetande är beroende av att vi kan se oss själva som en del av och producenter 

av historia. För att förstå det måste vi kunna se ett samband mellan dåtid, nutid och framtid, 

vilket enligt Hartsmar (2001, s. 79) åskådliggörs genom tidslinjen där eleverna konkret kan 

se vad som hände innan och vad som händer, eller kan tänkas hända, efter en specifik hän-

delse.  

 
Digital läromiljö 
 

David Ludvigsson diskuterar hur historia förmedlas, skrivs om, väljs ut och används. Han 

menar att idag bär många människor med sig tydliga historiska minnen som etsat sig fast 

från medias framställningar. Media skapar historia genom att ständigt förse oss med bilder 

och rapporteringar från händelser inom och utanför nationen. Det är kanske främst det som 

är skillnaden mellan idag och bara för några år sedan. Idag ser hela världen på samma nyhe-

ter och skapar på så sätt ett globalt minne. Det som styr vårt historiska minne är alltså inte 

endast skolan och dess undervisning utan även historiker, politiker, journalister och sam-

hällsdebattörer som i stor utsträckning gör detta genom media med sin övertygande kraft 

(2000 s. 78). 
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Enligt Ludvigsson är det viktigt att fundera över vilka det är som ligger bakom den populär-

historia som skrivs idag samt vilka ”fakta” väljs ut, förmedlas och hur detta görs. Han ställer 

sig frågan om den vetenskapliga forskningen och populärhistoriens framställning använder 

samma metoder och går under samma premisser för att nå ut med sitt resultat. En filmskapa-

re som är ute efter att förmedla historia måste tänka på hur historien skall nå ut till publiken 

vilket gör att vissa faktafel kan uppstå i förhållande till den objektiva historien. Detta är lät-

tare för forskaren att undvika då denne inte behöver tänka på dramaturgi i sin förmedling 

(a.a. ss. 80-81). 

 

Ytterligare skillnader mellan historievetenskap och populärhistoria är att den senare ofta är 

mer enkelspårig och ser inte till fler perspektiv på historien. Den bygger dessutom ofta inte 

på det senaste inom forskningen, utan konstruerar sin dramaturgi kring en speciell historisk 

händelse som man vill förmedla. Ludvigsson poängterar dock att hur kritisk filmskaparen än 

må ha varit betyder inte det att budskapet kommer att uppfattas av mottagaren på ett korrekt 

sätt, då denne kommer att tolka filmen utifrån sin egen referensram (a.a. s. 82). 

 

Ludvigsson beskriver film med olika syften. Han menar att all film som görs på ett eller an-

nat sätt kommer att i olika grad vara subjektiva. Även en dokumentärfilmare med en oredi-

gerad film har valt innehåll, aktörer och de vinklar som visas i filmen. Dessa filmer kan trots 

detta användas som historiska källor men källkritiskt tänkande hos mottagaren ger en mer 

rättvis bild av filmens historiska handling (a.a. ss. 86-87). 

 

Cathrin Backman Löfgren (2010, s. 56) skriver om vikten av att ta in digitala läromiljöer i 

historieundervisningen. Vi lever i ett digitaliserat samhälle och elevernas väg till kunskap 

sker främst genom Internet, men skolan har inte hängt med i utvecklingen. Backman Löf-

gren (a.a. ss. 57-58) beskriver även hur viktigt det är att eleverna tillägnar sig ett källkritiskt 

tänkande i skolan för att på ett medvetet sätt kunna tillägna sig den kunskap de möter på 

Internet och utanför skolan. Genom att digitalisera skolan sammanlänkas även elevernas 

kultur med skolans. Hon knyter sina tankar till Bernard Eric Jensens teori om att elevers 

historiemedvetande endast utvecklas genom skolundervisningen om innehållet är relevant 

och anknyter till deras vardagsmiljö. Det krävs dock mer än att arbeta med historiska arkiv 

för att utveckla ett historiemedvetande. Det är i den digitala berättelsen som ett historiemed-

vetande kan formuleras. Backman Löfgren hänvisar till Rüsens tankar om berättelsen som 

tolkningen av det eleverna lärt sig vilket alltså är uttryck för ett historiemedvetande (a.a. s. 

60). 

 

Liknande tankar kring medias roll i historieundervisningen ger Wineburg (et al. 2004), som 

har undersökt hur amerikanska ungdomar uppfattar kriget i Vietnam. Undersökningen visar 

att elevernas kunskaper kring kriget är relativt fragmenterade. Deras primära kunskapskälla 

kring ämnet är inte släktingar som direkt eller indirekt varit involverade i kriget eller lärar-

nas undervisning, utan filmen Forrest Gump. Den oförmåga att applicera sina kunskaper i en 

kronologisk och strukturell kontext som elevernas uppvisar, menar författarna beror på det 

faktum att skolan har misslyckats att inlemma elevernas ”kulturella läroplan” i undervis-

ningen. 
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Med elevernas ”kulturella läroplan” menar man de kanaler utanför skolan genom vilken de 

förstår och tolkar historiska händelser. Denna alternativa läroplan är i många fall mer infly-

telserik på elevernas föreställning av historia än vad författarna uttrycker som ”the moun-

tains of text books that continue to occupy historians’ and history educators’ attention”. 

Dock skall denna ”kulturella läroplan” inte tolkas som något bokstavligt, utan kan snarare 

ses som ett sätt att betrakta historiemedvetande i vår moderna och digitaliserade tid. Förfat-

tarna menar att det är en felaktig uppfattning att historiemedvetande utvecklas rationellt ge-

nom en statligt utformad läroplan (a.a. ss. 69-70). 

 

Författarna menar att om skolan skall ha en betydande roll i att forma historiemedvetande 

hos ”today’s iPod-ed, YouTubed, Instant Messengerized, Myspaced youth” (a.a. s. 70), mås-

te den utformas på så sätt att deras ”kulturella läroplan” innesluts i historieundervisningen. 

Skulle detta misslyckas, menar författarna att skolhistorien garanterat blir irrelevant. Detta 

kan härledas till Bernard Eric Jensens tankar om att elevers subjektiva uppfattningar av hi-

storia måste införlivas i skolan och ställas mot en eftersträvad objektiv historia för att under-

visningen skall ges relevans (1997, s. 49). 

 

Teoretisk ram 
 

Vår teori genom vilken vi tolkar och förstår de resultat som framkommit i vår undersökning, 

bygger på Bernard Eric Jensens teori kring historiemedvetande och Jörn Rüsens teori kring 

historiekultur. Vi har valt att foga samman dessa för att i vår mening få en teori som tydliga-

re riktar sig direkt mot vårt syfte.  

  

Bernard Eric Jensen (1997, s. 49) menar att ett historiemedvetande utvecklas främst utanför 

skolan genom mötet med vad Rüsen (2004, s. 149) kallar en historiekultur. Rüsen (a.a. s. 

150) menar att historiekultur skall beskrivas som det allmänna och övergripande minnet, de 

observerbara historiska uttryck som finns runt omkring oss, som vi tolkar och påverkar och 

som utvecklar människans historiemedvetande. Dessa kollektiva minnen och uttryck delar 

han in i formella och informella kanaler. Med formella kanaler menar Rüsen historiebärande 

institutioner i samhället som till exempel skolor och universitet (Nordgren 2006, s. 19). De 

informella kanalerna där historia kommuniceras menar Rüsen (a.a. s. 19) innefattar familj, 

vänner och media. Jensen menar att en individs historiemedvetande mycket väl kan skapas 

och fungera utan skolans historieundervisning, då historiemedvetande till största del skapas i 

de informella kanalerna. Med anledning av detta ställer Jensen sig frågande till hur skolans 

historieundervisning skall utformas för att skapa en kvalificerad läromiljö (1997, s. 71). 

 

I den frågan råder konsensus mellan Rüsen (Nordqvist 2000, s. 133) och Jensen (1997, s. 

49). Båda belyser vikten av att historia måste vara relevant för eleverna för att ett historie-

medvetande skall utvecklas. Rüsen formulerar det som att ett historiemedvetande ges förut-

sättningar att utvecklas när individers subjektiva historiekultur möter en objektiv, fackveten-

skaplig historiekultur. Det går med andra ord inte att utesluta någon av dessa historiekulturer 
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om man skall lyckas se sig själv som skapad och skapare av historien, vilket Jensen  fram-

häver som nyckelbegrepp i hans definition av historiemedvetande (1997, s. 71). 

 

Om skolans undervisning skall sträva mot att elever utvecklar ett historiemedvetande kan 

alltså inte, enligt Rüsen (2004, s. 151) och Jensen (1997, s. 49), den historiekultur som ele-

verna möter utanför skolan lämnas därhän i undervisningen. Skolan måste alltså, för att ge 

historieundervisningen relevans för eleverna, på ett fruktbart sätt skapa sammanhang mellan 

deras subjektiva historiekultur och skolans strävan efter objektiv historiekultur.  

 

Detta sammanhang skapas genom att dimensionerna av historiekultur som Rüsen (2004, s. 

160) formulerar som den estetiska, politiska och kognitiva, ges utrymme i historieundervis-

ningen på ett sådant sätt att de möter de fem processer av historiemedvetande som Jensen 

(1997, s. 74) ser som elementära för dess utvecklande. Förståelsen för att dessa processer 

påverkar varandra och styr våra tolkningar av historien och våra liv, ger oss möjlighet att 

öka ett historiemedvetande.  

 

Jensen (1997, s. 72) belyser viken av att elever ser kopplingen mellan dåtid, nutid och fram-

tid för att utveckla historiemedvetande. Rüsen (2004, s. 153) beskriver människans väg till 

mening genom fyra begrepp; varseblivning, orientering, tolkning och målsättning. Han me-

nar vidare att historiekulturens del i dessa uttryck är tiden som en bestämmande faktor. Ge-

nom att förstå tiden då historien skapades kan vi tolka den på olika sätt. Vi kan även förstå 

vår samtid och förutspå en framtid vilket karaktäriserar ett ökat historiemedvetande.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vår teoretiska modell. Individens historiemedvetande rymmer tolkningar av historia sprungna ur fa-

milj, samhälle och media och dessa bör vävas samman i skolans historieundervisning, där en objektiv historia 

förmedlas, för att historiemedvetande skall utvecklas på bästa sätt. För att kunna se sig själv som en del av 

historien bör den personliga historiekulturen ligga till grund för undervisningen.  

 

. 
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Metod 
 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för och motivera valet av att använda oss av 

intervju som metod. En utförlig beskrivning över urval, genomförande och arbetsfördelning 

i samband med undersökningen görs också. Under metoddelens sista rubrik diskuteras un-

dersökningens tillförlitlighet och giltighet. 

Intervju 

I vår studie har vi använt oss av en halvstrukturerad intervju (Lantz 1993, ss. 17-18) till både 

elever och pedagoger. Vi har använt oss av ett intervjumanual
4
 där vi valt relativt styrda frå-

gor men där vi ändå har gett respondenten möjlighet att resonera fritt inom ramen för be-

greppet. Vi har också valt att ge följdfrågor till respondenten som inte har ingått i intervju-

manualen, för att få så uttömmande svar som möjligt. 

 

Kihlström redogör för vikten av att själv fundera över sin förförståelse av det som skall stu-

deras, vilka begrepp används och behöver definieras för att intervjuare och den intervjuade 

skall förstå varandra (2007, s. 49). Vi valde att ge vår definition
5
 av begreppet historiekultur 

till de intervjuande pedagogerna delvis för att underlätta jämförelsen mellan respondenternas 

svar men även för att begreppet inte är allmänt känt. Definitionen skickades via e-post minst 

två dagar innan intervjun ägde rum.  

Urval 

Underlaget för undersökningen utgörs av intervjuer med åtta pedagoger och tio elever från 

fyra olika skolor. I valet av respondenter har vi i första hand vänt oss till de skolor där vi 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Dessa skolor ligger i tätorter som är relativt de-

mografiskt lika. Som ett led i att försöka motverka ett alltför homogent underlag, har vi även 

aktivt valt att kontakta skolor som ligger i betydligt mer mångkulturella områden. 

 

De elever som önskat deltaga i en intervju, samt fått ett godkännande om deltagande från 

vårdnadshavare, ingick i ett slumpmässigt urval. Lottningen utgick från klasslistan där ele-

verna som medgivit deltagande tilldelats nummer. Tärningar slogs och första elev vars 

nummer överensstämde med tärningarna, fick ingå i vår undersökning. 

 

Respondenterna 
 

Då empirin för undersökningen utgörs av svaren från åtta pedagoger och tio elever och såle-

des är relativt omfattande, görs ingen närmare presentationen av dem individuellt. I de fall 

då exemplifiering och förtydliganden i form av citat görs, nämns respondenterna vid finge-

rade namn. Dock bör här framhållas att de som deltagit i intervjuerna bor och verkar i områ-

den som sinsemellan skiljer sig geografiskt och demografiskt.  

 

                                                           
4
 Se bilaga 1 och 2 

5
 Se bilaga 5 
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Pedagoger 
 

Av de åtta pedagoger som ingår i undersökningen är tre män och fem kvinnor. Karin och 

Johan undervisar i år 4, Sofia, Anja och Daniel i år 5 och Petra, Lena och Lars undervisar i 

år 6. Av pedagogerna är Petra den enda som inte har utbildning i historia. Daniel och Johan 

har lärarbehörighet mot år 4-9. Gemensamt för de kvinnliga lärarna och Johan är att de varit 

verksamma som lärare fyra till tio år. Lars har varit verksam lärare i 25 år och Daniel i 15 år.  

 

Elever 
 

Elevintervjuerna besvarades av tio elever varav fem är flickor och fem är pojkar. Leo, Iris 

och Nora går i år 4. Karl och Elsa går i år 5. Tim, Emil, Allan, Moa och My är elever i år 6. 

 

Bortfall 

 

Nio pedagoger tillfrågades och gav sitt samtycke till intervju. På grund av tidsbrist blev dock 

en av pedagogerna tvungen att i sista stund avböja. Vid denna tidpunkt hade vår avsatta tid 

för fältstudier sedan länge avslutats, vilket innebar att vi tog beslutet att undersökningen 

endast skulle omfatta åtta pedagoger. Den pedagog som avböjt arbetade på en skola som 

redan respresenterades i underlaget, varpå vi ansåg att undersökningens bredd inte skulle 

komma att påverkas nämnvärt. 

 

En av pedagogerna ansåg att eleverna i dennes klass inte hade tillräckligt goda språkkunska-

per för att kunna bidra med givande svar. Detta innebar att vi fick ett bortfall på en elev. I 

två pedagogers klasser fanns inget intresse från elevernas sida att deltaga. Detta innebar ett 

bortfall på två elever. Då underlaget av elevrespondenter minskade med en tredjedel valde vi 

fler elever från klasser hos de andra pedagogerna där intresset hos eleverna var stort.  

Genomförande 

Vi utförde pilotintervju med en elev och en pedagog för att utveckla vår intervjuplan och 

göra en granskning av validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Lantz (1993, ss. 65-

66) menar att detta görs för att granska om frågorna leder fram till undersökningens syfte. 

Under pilotintervjun med pedagogen framkom det att vår definition av begreppet historie-

kultur uppfattades som komplicerat. Vi kunde se en svårighet i att skriftligt förklara begrep-

pet tydligare och valde därför att i kommande intervjuer komplettera med en bild
6
. Efter 

pilotintervjun med pedagogen utvecklades även vissa frågor, då vi insåg att intervjufrågorna 

fokuserade mer mot historiemedvetande än historiekultur. Den pilotintervju som genomför-

des med en elev bedömdes som givande, och kom därför att ingå i själva undersökningen. 

 

De responderande pedagogerna bestämde tid och plats för sina och elevernas intervjuer. Vi 

hade dock som önskemål att platsen skulle vara ostörd, gärna i ett enskilt rum. Pedagogernas 

intervjuer skedde i enrum utom i ett fall där pedagogen önskade sitta i personalrummet, vil-

ket ledde till att intervjun blev avbruten vid ett antal tillfällen. Samtliga elevintervjuer 

                                                           
6
 Se bilaga 6 
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genomfördes utan avbrott i enrum. Pedagogernas intervjuer tog cirka 45 minuter och elevin-

tervjuerna tog cirka 30 minuter. 

 

I intervjuerna har vi använt oss av diktafon och mobiltelefon för inspelning, vilket Trost 

betonar vikten av att göra. Inspelade intervjuer möjliggör i större utsträckning att vi som 

intervjuare kan koncentrera oss på samtalet, samt att tonfall och exakta formuleringar upp-

märksammas. Inspelat intervjumaterial är också en förutsättning för transkribering (1993, ss. 

53-55). Eftersom vi varit tre som utfört intervjuerna har inspelning också varit ett bra sätt att 

kunna delge utvalda delar av varandras intervjuer i den mån särskilda omständigheter eller 

formuleringar velat uppmärksammas. 

 
Arbetsfördelning 
 

I vårt arbete med datainsamling har vi eftersträvat att intervjua sex respondenter var. Denna 

strävan har till stor del uppfyllts om vi bortser från bortfallet av en pedagog och tre elever. 

Elevintervjuerna har efter detta omfördelats något. Loise har utfört fem intervjuer varav en 

var provintervju som kom att ingå i undersökningen. Susanna har genomfört nio intervjuer 

varav en provintervju som inte användes i undersökningen. Mikael har genomfört resterande 

fem intervjuer. 

 

Analys och bearbetning 
 

I samtliga intervjuer har transkribering skett i direkt anslutning till intervjun. När uppfatt-

ningar i form av citat redovisas i resultatdelen, har vi valt att utelämna uttryck som ”öh” och 

”hm”, samt att ändra talspråkliga ord som ”dom”, ”nån”, ”nått” etc., till ”de/dem”, ”någon” 

och ”något”. Detta har gjorts i avseende att öka läsbarheten. I analysen av de insamlade in-

tervjusvaren har vi letat efter liknande resonemang mellan pedagogerna och mellan elever-

na. Dessa har vi sedan sammanställt under relevanta rubriker. 

Etiska förfaranden 

De pedagoger och elever som ingår i undersökningen fick ett missivbrev en vecka innan 

intervjun ägde rum. Där poängteras det att respondenternas anonymitet garanteras och att 

eventuella enskilda svar som framkommer i undersökningen inte kommer att kunna härledas 

till någon enskild person. I missivbrevet beskriver vi också de etiska principer som Veten-

skapsrådet fastställt
7
, vilka vi som undersökare måste förhålla oss till. Dessa principer inne-

fattar fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet. Informationskravet innebär att vi måste informera respondenten om undersökningens 

syfte samt vilken roll i undersökningen respondenten har. Detta gjordes i de missivbrev vi 

skickade där det även framkom att deltagande var frivilligt och att respondenten hade rätt att 

avbryta sitt deltagande under pågående fältstudier. Samtyckekravet innebär att responden-

terna måste delge sitt samtycke till intervju. Eftersom vi intervjuat elever under 15 år, har ett 

medgivande från elevernas vårdnadshavare varit ett krav. Konfidentialitetskravet garantera-

des genom tydliggörandet från vår sida att respondenternas svar har behandlats med försik-

                                                           
7 http://www.vr.se 2010-11-08 14.19 
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tighet och förstörts efter avslutad studie. Nyttjandekravet innebär att man som undersökare 

är skyldig att inte utsätta respondenten för någon påtryckning om denne väljer att avbryta 

sitt deltagande. Detta tydliggjordes också genom det missivbrev respondenterna tagit del av.  

Undersökningens giltighetsanspråk 

För att säkerställa giltigheten i en undersökning är det viktigt att dess validitet och reliabili-

tet är hög. En undersökning som bygger på intervjuer kan få högre validitet om provinter-

vjuer genomförs. Under dessa kan eventuella oklarheter och ledande frågor uppmärksammas 

(Trost 1993, s. 123). Som ovan nämnts, insåg vi att frågorna i provintervjun med pedagogen 

var något felsyftade. Med anledning av detta omkonstruerades frågorna inför de kommande 

intervjuerna. 

 

Förarbetet inför en intervju bör innehålla moment där man som konstruktör av frågorna 

skriver ner sin förförståelse kring ämnet man vill undersöka. Risken att feltolka eller inte 

höra respondenters utsago är större om man själv bär på svar som inte stämmer överens med 

respondenternas (Kihlström 2007, s. 49). Därför har vi under intervjuerna varit noga med att 

inte vara ledande i frågor. Med anledning av begreppet historiekultur något diffusa innebörd, 

ansåg vi dock att det var viktigt att pedagogerna innan själva intervjutillfället fick ta del av 

vår definition av begreppet. Detta för att pedagogernas svar i största möjliga mån skulle utgå 

från samma förståelse som vi hade. Under själva intervjuerna försökte vi genom förtydli-

gande följdfrågor föra pedagogerna tillbaka till vår begreppsdefinition, eftersom svaren i 

vissa fall förlorade fokus. Under intervjuerna har vi också genom sammanfattningar av pe-

dagogernas svar försäkrat oss om att vi uppfattat dessa på rätt sätt. Detta för att stärka under-

sökningens validitet. 

 

De frågor som legat till grund för elevintervjuerna har varit utformade annorlunda från pe-

dagogintervjuerna, men syftar till att undersöka samma fenomen. Denna omformulering har 

gjorts med tanke på elevernas ålder, och det faktum att språkbruk och förståelse av vissa 

begrepp inte kunnat överföras från de frågor pedagogerna svarat på. Ytterligare en åtgärd för 

att förvissa oss om en så god validitet som möjligt var att innan genomförandet av samtliga 

intervjuer fick vi våra frågor godkända av vår handledare. Genom att vi spelat in intervjuer-

na  med diktafon och mobiltelefon samt transkriberat dessa i   direkt anslutning  har reliabili-

teten stärkts. 
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Resultat 
 

I resultatdelen redogörs för de svar och framträdande mönster som framkommit i intervjuer-

na som legat till grund för vår undersökning. Först redovisas pedagogernas svar under rele-

vanta rubriker. Därefter följer de resonemang som eleverna delgett i intervjuer. Denna sär-

skiljning görs på grund av det faktum att olika frågor har ställts till pedagoger och elever. 

Detta medför att svaren inte kan sorteras under samma rubriker utan att en alltför stor tolk-

ning görs från vår sida. En vidare diskussion kring pedagogernas och elevernas svar, samt 

hur dessa kan ses i relation till varandra görs under rubriken Diskussion. Inledningsvis be-

skrivs respondenterna i korthet. 

Pedagogerna 

Syn på begreppet historiemedvetande 

 

Kring begreppet historiemedvetande svarar många utav pedagogerna svävande. Tydligt är 

att det snarare handlar om att försöka legitimera historieämnet för eleverna. Lars berättar att 

istället för att förmedla begreppet historiemedvetande till eleverna, försöker han få dem att 

förstå varför de läser historia. Lena beskriver hur en lokal pedagogisk planering hänger på 

väggen i klassrummet där det står beskrivet vilka mål eleverna arbetar mot inom varje mo-

ment. Endast Karin menar att hon arbetar med historiemedvetande utifrån den definition 

som ges i Lpo94.  

 

Syn på begreppet historiekultur 

 

Först presenteras den syn på begreppet historiekultur som respondenterna delgett oss under 

intervjuerna. För läsbarhetens skull kategoriserar vi svaren efter det fokus som pedagogerna 

lagt på begreppets innebörd. 

 

Endast en av de tillfrågade pedagogerna, Karin, har mött begreppet historiekultur. Detta 

mötte hon under sin lärarutbildning. En stor majoritet av pedagogerna har alltså inte stött på 

begreppet tidigare. Daniel påpekar att historiekultur inte är ett begrepp han har kommit i 

kontakt med ”i varken styrdokument, läromedel eller under fortbildning”.  

 

Efter det att pedagogerna fått ta del av vår definition med tillhörande bild
8
 uttryckte de att de 

fått en vidare bild av vad elevers historiekultur innefattar. Petra säger att hon ”förstår att det 

är ett större område som innefattar flera saker. Innan trodde jag att det var etniskt betingat 

och om elevernas familjer”. 

 

Etnicitet som en del av elevernas historiekultur 

 

När pedagogerna tillfrågas hur de arbetar med elevernas historiekultur i undervisningen, är 

det fyra av pedagogerna som beskriver hur tydligt det blir med olika historiekulturer när det 

finns elever med annan etnisk bakgrund i klassrummet. Daniel beskriver hur detta ställs på 

                                                           
8
 Se bilaga 5 & 6 
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sin spets när man exempelvis pratar om religionshistoria och behandlar begrepp som kön 

och jämställdhet.  

 

”Man pratar om kristen etik. Alltså mycket i den västerländska historien 

bygger på begreppet kristen etik och hur man diskuterar det. Varför man val-

de att göra som man gjorde och vad man trodde på, vad som formade ens be-

slut. Men det ställer ju sig lite på kant om man har fem elever som har något 

annat att mota mot”  

 

Även Lars har ett liknande resonemang kring vilken utgångspunkt man faktiskt tar i skolan 

när det handlar om att betrakta historia och historiekultur. Han menar att: 

 

”Det gäller att vara rak och tydlig och visa eleverna att det inte handlar om mitt 

tyckande utan om forskning. Sedan kan man väl tycka att det är en väster-

ländsk forskning kanske och som är präglad av historia ur ett västerländskt 

tankesätt, men det är ändå någonting jag måste ta hänsyn till.” 

 

Pedagogerna återkommer ofta just till det etniska och mångkulturella när de resonerar kring 

begreppet historiekultur. Lars poängterar att ”jag arbetar på en skola med 35 % invandrare 

och de har med sig sin historia och den är blandad med vår historia. I det dagliga mötet i alla 

ämnen får vi möta och lära av varandra hela tiden”. Även Daniel poängterar att det speciellt 

blir tydligt att man tar in olika historiekulturer när man får elever med utländsk bakgrund.  

 

När vi frågar hur man ska ta tillvara på elevers historiekultur i undervisningen, säger Lena 

att: 

”Nu har vi ju inga på denna skola från andra kulturer. Jag har ju en tjej från 

Iran i min klass men det märks ju inget på henne. Hon är ju med på allting som 

vi gör. Det enda man märker på henne är att hon har ett annorlunda namn och 

åker till högstadiet och läser persiska. Det syns ju inte på henne heller. Hon har 

fått mammans ljusa färger och allting. Det är ingen annan elev som reagerar på 

det. De har ju samma åsikter och så. Hon har inte varit i Iran så därför har hon 

ju ingen uppfattning om det landet.”  

 

Liknande resonemang återkommer också hos Nina, Petra och Karin, då de menar att de inte 

har några elever från en annan kultur i de skolor där de arbetar. Dock framkommer det under 

intervjuerna att dessa pedagoger har andragenerationens invandrare i klasserna.  

 

Anja, som nästan uteslutande har elever med annan etnisk bakgrund i sin klass, bidrar här 

med en annan syn på etnicitet som en del av historiekulturen. Hon menar att hon ofta får 

frågan vilka länder hennes elever kommer ifrån. Hon brukar då svara: 

 

”Ja, de kommer från Somalia, Albanien, Skåne, Norrland… Det är ju sån 

skillnad och sån spännvidd. För det är ju så att alla har sina egna kulturer 

med sig och historier bakom det. […] Jag och min syster vi har helt olika hi-

storia vi med. Vi har ju två helt olika historier vi också, trots att vi kommer 

från samma familj och land”.  
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Styrdokumenten 

 

De åtta lärarrespondenterna anser samtliga att styrdokumenten som de ser ut idag (Lpo94) 

ger utrymme att ta tillvara elevernas historiekultur. Petra är den enda pedagogen som arbetar 

ämnesövergripande med historieämnet. Hon menar att detta arbetssätt i större utsträckning 

möjliggör att man kan ta hänsyn till elevernas historiekultur. Vidare menar hon att ”Vi skul-

le ha större förståelse för historia om vi tog upp det i alla ämnen”.   Johan menar att det även 

finns andra ramar som begränsar honom att ta till vara elevernas historiekulturer ”[…] i den 

praktiska verkstaden är det inte lika lätt. Det kan man se på hur läromedlen är strukturerade. 

Dom är indelade i åldrar och så har du en grupp du skall hålla ihop, en tidsram och lokala 

kursplaner”. 

 

Anja ser en konflikt i hur Lpo94 är utformad och det faktum att hon måste ta hänsyn till ele-

vers historiekultur. Detta eftersom hon menar att svenska elever känner igen sig i stoffet på 

ett helt annat sätt än vad exempelvis somaliska barn gör ”de känner ju inte igen sig i det här. 

Det blir ju mer som en saga för dem”. 

  

Elevernas historiekultur i klassrummet 

 

Alla pedagoger menar att historieundervisningen i stort bör vara individanpassad och att 

man som pedagog måste ta tillvara på elevernas ”ryggsäck”, ”bagage”, ”bakgrund”.  I sam-

band med att pedagogerna pratar om vikten av att se till varje individ, använder de ord som 

lyfta, bekräfta, se, möta och uppmärksamma. Dock skönjer vi två tydligt skilda synsätt på 

hur man använder detta som ett verktyg att utveckla elevernas historiemedvetande.  

 

En del av pedagogerna tar hänsyn till elevernas historiekultur mer regelbundet. Detta kan 

exemplifieras genom Daniels beskrivning av ett arbetsområde i historia: 

 

”När vi arbetade med hembygdshistoria släktforskade vi. Då kan man gå till-

baka en, två eller kanske tre generationen i släkten och det blir tydligt att vi 

har olika historier i våra familjer. Vi kopplar detta till att leva i Sverige på 

1700-talet och framåt. Vi motar
9
 alltså den egna historien mot någon form av 

ryggrad.” 

 

Karin ser en tjusning i att fånga eleverna i stunden och ta tillvara på deras spontana diskus-

sioner. Hon menar dock att elevernas historiekultur också behöver användas i ett samman-

hang får att utveckla kunskaperna. 

  

Det andra synsättet som framkommer av svaren är av mer situationsbunden art. Lars menar 

att han tar till vara på elevens historiekultur i stunden, när eleven själv vill delge sina erfa-

renheter, men menar samtidigt att ”vi har en kursplan att följa”. Ett likande förhållningsätt 

har Petra då hon menar att hon ”försöker fånga elevernas intresse och tar hjälp av deras in-

tresse som är just för stunden”. 

 

                                                           
9
 Daniel använde uttrycket ”mota” under intervjun. Detta skall i sammanhanget förstås som ”jämföra med”. 
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En av pedagogerna, Lena särskiljer sig tydligt från övriga respondenter då hon beskriver sin 

syn på elevernas historiekultur på följande sätt:  

 

”Nu är jag sån som lärare att jag inte vill blanda mig i elevernas privatliv. Jag 

har inte koll på elevernas privata historiekultur. Jag är medveten om vissa 

skillnader. Annars är det här med att få in elevernas historiekultur här i sko-

lan inget som jag jobbar med. Det blir väldigt svår för att de har ju så olika 

bakgrunder allihop.”  

 

Strategier att förmedla historia 

 

Det framkommer under intervjuerna att pedagogerna använder sig av många metoder och 

strategier för att förmedla historia till eleverna. Främst handlar det om studiebesök, gestalt-

ning, berättande, IT/media, källkritik och tidslinjen. Hur dessa används av pedagogerna pre-

senteras nedan. 

 

Studiebesök och gestaltning 

 

Något som återkommer i alla pedagogers resonemang kring begreppet historiekultur och 

deras undervisning i historia är vikten av att levandegöra historia på olika sätt. Petra menar 

att: 

  

”Eleverna måste få möta historia i skolan på samma sätt som de gör utanför 

skolan […] Man måste andas, leva och känna historia. Om man inte får upple-

va historia kan man heller inte förstå den. Känslan kan aldrig bli den samma 

om den inte är levande” 

  

Petra, Lena och Lars använder sig alla av studiebesök i syfte att levandegöra historia. Exem-

pel på studiebesök är Torpa Stenhus, Ekhagens forntidsby och olika museer. Flera utav pe-

dagogerna använder sig också av närområdets fornminnen och historiska platser för att le-

vandegöra hembygdens historia. Petra beskriver upplevelser från klassens senaste studiebe-

sök ”Vi fick med guidernas hjälp, känna medeltidsväggarna, mörkret och den förbenade 

kylan trots att det var sommarvärme när vi var där”. Petra visar även på hur man genom 

drama, utklädningskläder och föremål kan låta eleverna ”känna” historia även i klassrum-

met.  

  

Berättelse 

 

Som ett sätt att levandegöra historia, använder sig alla pedagoger av berättelsen i olika for-

mer. Vi kan utläsa att alla använder den narrativa berättelsen för att förmedla historiekun-

skaper till eleverna. Flertalet av pedagogerna poängterar vikten av att vara väl påläst inom 

aktuellt område för att på ett givande sätt kunna levandegöra historia genom berättelsen. 

Lars beskriver att han i sitt berättande ”tar ut godbitarna ur historien och till och med kan få 

bondens vardag att bli spännande och intressant”. 
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Respondenterna använder sig även utav elevernas eget skapande av berättelser som metod i 

historieundervisningen. Lars låter eleverna skriva berättelser utifrån den kunskap de tillägnar 

sig i läroböcker och faktatexter.  

 

Johan beskriver ett arbete om stenåldern där han inledde med en berättelse om hembygdens 

forntidshistoria. Sedan fick eleverna måla en bild över hur de tolkat berättelsen. Därefter 

fick de läsa faktatexter för att fördjupa sina kunskaper och avslutningsvis fick de i uppgift att 

själva författa en godnattsaga så som den skulle ha kunnat vara berättad under forntiden.  

 

Lena berättar hur hon använder sig av sin egen berättelse som inspiration för eleverna när de 

ska skriva egna faktatexter. Hon förmedlar vissa centrala ord och begrepp genom sin berät-

telse som sedan eleverna skall använda sig av i sitt eget författande. 

 

För att på ett givande sätt kunna använda sig av berättelsen som ett verktyg, menar flertalet 

av pedagogerna att de själva måste vara väl inlästa på området. 

 

Tidslinje 

 

Fyra av pedagogerna nämner tidslinjen som ett redskap i historieundervisningen. Den an-

vänds i klassrummet som en referensram för att se historien över tid. I Lars klassrum sträck-

er sig tidslinjen från istiden till 2060. Syftet är enligt Lars att ”[…] visa att du är en del av 

historien. Att fundera över vad som händer sedan? Eleverna bygger ju faktiskt framtiden 

historia och tiden tar ju inte slut där”. Även Daniel har tidslinjen uppsatt i klassrummet. I 

arbetet med de olika epokerna sätter klassen tillsammans upp bilder som symboliserar vad 

som hände under epoken. Han menar att tidslinjen är ett viktigt redskap då ”man kan få en 

uppfattning och placera saker och ting och då göra rätt analyser. Man måste förstå i vilken 

tid det hände och i vilken kontext men också i vilken ordning”. 

  

Karin har precis som Daniel, en tidslinje uppsatt i klassrummet. Som komplement till denna, 

låter hon sedan eleverna göra egna tidslinjer/berättelser över sina liv, där de får beskriva 

händelser som de själva anser har haft betydelse för deras identitet. På så sätt menar hon att 

det blir en ”naturlig koppling mellan elevernas lilla historia och den stora historien
10

”. 

 

Digitala medier och film 

 

Vi vill här poängtera att ingen av de frågor som ställdes under intervjuerna var direkt riktad 

mot pedagogernas användande av digitala medier. Dock framkom detta relativt frekvent när 

de resonerade kring begreppet källkritik, som kunskapskälla och metod för att förmedla hi-

storia. 

 

Sex av pedagogerna säger att de använder sig av Internet som källa till kunskap i undervis-

ningen. Fyra av dessa respondenter berättar att de använder Internet för att själva hitta inspi-

ration och kunskap till kommande lektionsinnehåll. Detta sker både i syfte att öka sin kun-

                                                           
10 ”Den lilla historien” har vi i sammanhanget tolkat som den subjektiva historien och ”den stora historien” 

som en mer objektiv, allmän historia. 
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skap om historisk forskning, samt att finna didaktisk inspiration. Som exempel på sådana 

sidor på Internet ges www.lektion.se11 och www.historiska.se12 

 

De sex pedagoger som menar att de använder sig av Internet i undervisningen, ger också 

eleverna möjlighet att använda Internet som en källa för att söka kunskaper. Lars och Karin 

berättar att detta sker i helklass, med hjälp av strömmande media genom projektor eller 

SMART board
13

. Eleverna får även själva använda sig av hemsidor som till exempel Kalmar 

Läns Museum
14

, www.youtube.com eller olika uppslagsverk. Petra och Lena säger att de 

använder PowerPoint som ett verktyg för eleverna att presentera kunskaper de fått för klas-

sen. 

 

Karin berättar om hur hon använt sig av SMART board för att uppmärksamma stora aktuella 

händelser. ”När räddningsarbetet med de chilenska gruvarbetarna visades på TV följde vi 

detta under en hel dag via vår SMART board i klassrummet, samtidigt som den vanliga un-

dervisningen var i full gång”. Karin menar att det är viktigt att uppmärksamma eleverna att 

vi hela tiden är med om stora historiska händelser. På så sätt menar hon att vi är en del av 

historien.  

 

Källkritik 

 

Petra menar att källkritik är ett viktigt men svårarbetat verktyg för eleverna. Hon säger att 

flertalet av de elever i hennes klass som är ambitiösa och presterar väl saknar en förmåga att 

vara källkritiska. Därför har hon valt detta som ett mål i deras individuella utvecklingsplan 

(IUP). Vidare menar Petra att elever generellt saknar kunskaper i att förhålla sig kritiskt till 

den information som de stöter på både i och utanför skolan. Även Karin berör vikten av att 

förhålla sig källkritisk till stoff. Hon ”tycker det är mycket intressant med källkritik. […] Vi 

har fördelen med att ha SMART board i klassrummet då vi kan granska det vi läser på nätet 

tillsammans”. Karin ser detta som en viktig del i skolans utveckling då informationsflödet är 

mycket stort. 

 

Familj 

 

Av de åtta intervjuade pedagogerna är det Petra och Anja som uttrycker att de i någon mån 

använder sig av elevernas släkt och föräldrar som ett inslag i historieundervisningen. Petra 

välkomnar familjens involvering och säger att ”kan någon i familjen komma och berätta så 

spinner vi gärna på det”. Anjas elever behärskar i många fall inte det svenska språket och 

därför menar Anja att hon inte kan använda sig av läroböcker i samma utsträckning som 

andra lärare. Detta har mer eller mindre tvingat henne att ge eleverna kunskap på andra sätt. 

På grund av detta använder hon ofta elevernas föräldrar i undervisningen:  

 

”Den bästa kunskapskällan som man kan hämta ur är faktiskt deras föräldrar 

[…] Om vi pratar om en viss del, om vi pratar om... istiden. Och då pratade jag 

                                                           
11

 Hemsida där pedagoger själva kan dela med sig av och ta del av lektionsmaterial/underlag. 
12

 Historiska museet i Stockholm. 
13 SMART board är en interaktiv whiteboard tavla. 
14

 http://www.kalmarlansmuseum.se 
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med en irakisk pappa som var lärare i Irak när de flyttade hit. Och då kom han 

och berättade. Hur var det i Irak när det var istid här uppe. Det är synd att inte 

fler pedagoger tänker så.” 

 

Karin beskriver hur hon tar in familjernas traditioner i undervisningen som ett sätt att visa 

elevernas likheter och skillnader i vad hon uttrycker som en ”relativt homogen klass”.  

Eleverna 

Elevernas beskrivning av historia  

 

Eleverna fick under intervjun beskriva vad historia innebär för dem. Tydligt är att alla de 

tillfrågade eleverna anser att historia är något som inträffat för länge sedan. Alla responden-

ter refererar till någon person eller någon epok i historien. Exempel på vad elever i år 6 sva-

rar är Gustav Vasa, stormaktstiden eller antikens Rom. Två av eleverna poängterar att detta 

är arbetsområden som just nu behandlas i skolan. Vi kan tydligt se i flera av elevsvaren att 

de har en uppfattning om hur gammalt något måste vara för att klassificeras som historia.  

Fyra av eleverna uttrycker att; ”Historian börjar väl typ vid år noll” (My),”Det måste vara 

äldre än hundra år” (Leo), ” Typ minst sextio till hundra år sedan” (Tim), ”Historia är det 

som har varit, fast dinosaurierna det tänker jag inte som historia. Det tänker jag som länge, 

länge sedan” (Moa). Endast Emil beskriver spontant nutid som en del i historien ”Det är det 

som har hänt innan idag, men historia kan också vara i dag”. 

 

I våra intervjuer förde vi ett långt resonemang med eleverna om huruvida historia även kan 

vara det som händer idag. Vi gav som exempel om det samtal som pågick mellan oss var 

historia. Sex utav eleverna menar då att historia kan vara idag, fyra av eleverna menar att 

historia måste skapas genom en stor händelse. Karl säger att ”Valet var väl historia? Rasis-

terna kom in i riksdagen så då hände det något”. Tre av eleverna kan se sig själva som aktö-

rer i en stor händelse som skapar historia. Nora menar att ”min tröja som jag har på mig kan 

bli historia om jag blir känd till exempel”.  

 

Identitet 

 

Vi valde att ställa frågan ”Var kommer du ifrån?” och ”Vad säger det om dig?” i syfte att ta 

reda på hur eleverna ser sitt geografiska ursprung och vad de anser att det har för betydelse 

för deras identitet. Två av eleverna beskriver sin härkomst från Sverige, en elev svarar att 

hon kommer från Finland. Övriga respondenter härleder sitt ursprung till den ort de bor på. 

 

Hälften av eleverna kan beskriva att deras härkomst berättar någonting om dem själva. Moa 

beskriver sig som svensk och säger att ”man kanske tror att jag är blond och har blå ögon. 

Jag tror inte att jag är en typisk svensk”. Emil säger att han är från en liten tätort i Sverige 

och att han ser detta som en del i sin identitet: ”kanske att jag inte gillar storstäder, jag skulle 

aldrig kunna tänka mig att bo i en storstad”. Två av eleverna hänvisar till dialekten som ett 

kännetecken på deras härkomst ”Ja det kanske skulle vara min dialekt. Om man skulle fråga 

någon från Skåne skulle jag nog ha det. Men jag tycker inte det själv”. 
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Elevernas möte med historia 

 

Samtliga av eleverna berättar att de stöter på historia främst i skolan. Andra arenor där de 

upplever att de möter historia är i böcker, när föräldrar, släktingar eller andra människor 

berättar, film, tidningar, Internet, staden, TV och i TV-spel. Detta beskrivs av eleverna på 

följande sätt; ”Pappa gillar historia och berättar sådant som han lärde sig i skolan som vi inte 

lär oss idag” (David), ”Inne i stan kan man se statyer och de är historia” (Karl), ”I mitt Indi-

ana Jones TV-spel finns det mumier och skatter” (Leo). En av respondenterna uttrycker att 

de inte ser fritiden som ett direkt möte med historia. Karl menar att ”jag tänker inte så 

mycket på historia på fritiden”.  

 
Historia i skolan 
 

Det är tydligt att den historia som är dominerande i historieundervisningen i skolan utgörs 

av epoker som tillexempel stenålder, vikingatid, medeltid och stormaktstiden. De flesta 

nämner också historiska personer såsom Gustav Vasa och drottning Kristina. Emil förutspår 

vad han antar kommer att dyka upp som ämnesområde i högstadiet ”medeltiden, järnåldern, 

stenåldern, bronsåldern och sen på högstadiet kommer andra världskriget”. Endast en av 

eleverna, My, nämner framtiden som ett moment i undervisningen genom att säga ”På NO:n 

jobbar vi med framtiden, vi skall göra framtida mobiltelefoner”. Detta är en elev vars lärare 

arbetar ämnesövergripande. Hälften av eleverna menar att de lär sig om ”vanliga” männi-

skors liv, främst i dåtid. Allan säger att de lär sig ”… hur folk hade det och hur de plundrade 

i olika städer”.  

 

Elevernas historia 
 

Till samtliga intervjuade elever har vi ställt frågan ”Vad är din historia?” . Många av elever-

na hade svårt att förstå frågans innebörd ”Vadå, jag förstår inte? Menar du vad jag gör på 

fritiden?” frågade Allan. Efter ett förtydligande av frågan kan vi se att hälften av eleverna 

svarar vad de har för intressen och vad de gör på fritiden. My säger ”Fotboll och sen gillar 

jag innebandy och innan spelade jag handboll men den tränaren slutade. Sport är typ mitt 

liv” och Elsa uttrycker ”Hästar, väldigt mycket hästar och mina kompisar, de betyder myck-

et för mig och de har gjort mig till den jag är idag”. Moa är ensam om att referera till sina 

far- och morföräldrar för att beskriva hennes rötter ”Min historia är min farmor och farfar 

från Finland och min morfar från Estland. Det är min bakgrund och mina rötter”. Två utav 

eleverna beskriver sin historia som en tidslinje med viktiga händelser som har påverkat deras 

liv. Iris beskriver sin historia på följande sätt: 

 

”Det kan vara en tidslinje från när jag föddes till idag. Då är de viktiga hän-

delserna att jag har bott i Italien, gått i skolan i Italien från fyra års ålder, att 

jag flyttade tillbaka till Sverige och att min familj gillar att åka till fjällen 

varje år”  

 

Tim skiljer sig från de övriga eleverna, då han vidgar sitt perspektiv och menar att många 

faktorer har påverkat hans historia. ”När jag föddes, hur jag föddes, hur jag kom hit, hur jag 

är som person, hur jag uppfört mig, vad jag har för föräldrar, vad jag har för lärare och vad 

jag har för kompisar” allt detta menar Tim påverkar hur han är och förhåller sig till omvärl-
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den. Vi kan se en tydlig bild över att det är den familjerelaterade historien som är domine-

rande i hemmet och till stor del består av muntligt berättande från mor och farföräldrar till 

eleven. 

 

Elevernas historiekultur möter skolan 
 

Åtta av eleverna tycker att det är skillnad mellan den historia som de möter utanför skolan 

och den historia de möter i skolan. Elsa menar att skolans historia skiljer sig från hemmets 

då ”Hemma pratar vi mycket om Finland. I skolan är det mer Sverige eller när Sverige tog 

över Finland. Då är det svenskarnas syn vi lär oss om”. När frågan ställs om hon skulle vilja 

lära sig mer om det i skolan svarar hon ”Nej, vi bor ju i Sverige och skall läsa Sveriges hi-

storia. Det andra får man lära sig på fritiden”. Hälften av eleverna ifrågasätter faktas legiti-

mitet som de möter utanför skolan. Moa säger att ”min lärare vet så mycket, för hon är ju 

lärare, och det känns som att min mamma och pappa inte kan lika mycket”. Tim tillsammans 

med sju andra respondenter möter historia via film och tv. Om den historia han möter i film 

uttalar han sig på följade vis ”Ibland hittar de på i filmer som man ser utanför skolan. I en 

film om inbördeskriget som jag såg hade de nog hittat på lite extra för att den skulle bli kul 

att se och mer spännande”.  Två elever gör ingen skillnad på den historia de får i skolan och 

den historia de möter utanför skolan varav Emil säger ”Nej, det är ingen skillnad. Jag brukar 

lära mig först hemma och sen kommer det upp i skolan”.  

 

Lärarens kunskap om elevens historia 
 

Alla elever utom Karl menar att läraren vet mycket lite om deras egen historia. Fyra elever 

pratar om att läraren känner till deras personliga egenskaper och vad de har för intressen. 

Karl, som upplever att läraren vet mer om dennes historia menar att det faktum att läraren är 

bekant med föräldrarna och morföräldrarna kan vara en orsak ”Han känner min pappa och 

hans pappa och min morfar brukar umgås, så det vet han”. 

 

Elevernas historia i undervisningen 
 

Fyra av eleverna uttrycker att de har fått använda sin historia i skolan. Det har då handlat om 

att de har fått berätta eller skriva om vad de exempelvis har gjort på lovet eller att de gjort en 

tidslinje över sitt eget liv. De gånger de gjort detta, har det skett i de tidigare åren i skolan. 

Värt att notera är dock att en av dessa, Nora, menar att ”när jag skall komma på en fantasihi-

storia så tar jag från mitt liv ibland”, vilket tyder på att hon använder sin historia på eget 

initiativ.   

 

Ämnets relevans 

 

I frågan om huruvida historieämnet anses vara viktigt ser vi tre olika mönster i elevsvaren. 

Några av eleverna ser ingen direkt nytta med historia förutom det rent allmänbildande syftet 

eller att det är roligt att veta vissa saker. Vissa ser historia som kunskap som skall transfere-

ras mellan generationer utan att precisera varför. ”Man kan lära sig vad de gjorde då, som vi 

inte skall göra idag” säger Elsa, vilket är ett exempel på att flera av eleverna ser historia som 

en källa där lärdomar för framtiden kan dras.  
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Strategier att tillägna sig historia 

 

Genomgående svar hos alla elever när det gäller strategier för att tillägna sig kunskaper i 

historia är att läraren berättar och att de läser i faktaböcker men även skriver faktatexter. 

Allan beskriver en blandning av detta då han säger att ”Vi skriver faktaberättelser efter att 

vår lärare har berättat om något”. Emil anser att han lär sig bäst genom att läsa eftersom han 

menar att ”när man läser kan man läsa igen om man glömmer av. Det jag tycker är intressant 

kommer jag ihåg”.  

 

Sju elever pratar om film som ett sätt att lära. Även att använda datorn och då främst Inter-

net tas upp som en metod. De preciserar dock inte på vilket sätt mer än att de söker fakta på 

Internet och tittar på film. 

 

Endast ett fåtal nämner någon slags skapande verksamhet och i de fallen handlar det om att 

de får måla bilder. ”En gång har vi gjort en bild, en släktsköld, som man fick hitta på själv” 

berättar Emil. Elsas svar får stå som exempel för det faktum att många av eleverna anser att 

skapande verksamhet var mer förekommande i historieundervisningen när de var yngre och 

att detta numer används i allt mindre utsträckning. ”När vi var små jobbade vi om stenåldern 

men inte på samma sätt som vi gör nu. Då fick vi måla mer bilder och så”. 

  

Det framkommer av intervjuerna att endast ett fåtal elever nämner gestaltning, studiebesök 

eller historia de får berättat familjen som en väg till kunskap i historieämnet.  Moa pratar om 

studiebesök de gjort i klassen till en medeltidsborg och Nora och Iris berättar om arbete med 

storyline. 

 

Fyra av eleverna nämner att de arbetar med tidslinje i skolan. Leo säger: ”Vi gjorde en tids-

linje över forntiden och den blev 17 meter lång. Den gick över hela korridoren”. Även Nora 

berättar mer utförligt hur detta arbete har gått till: ”Vi har fått göra en tidslinje över vårt liv. 

Vi har fått berätta om saker som varit viktiga och betytt någonting för oss”. 

 

Diskussion 
 

Vi anser att de 18 intervjuer som vi genomfört inte utgör ett tillräckligt stort underlag för att 

kunna dra några generaliserbara slutsatser. Dock kan vi utläsa mönster som framkommit 

under intervjuerna som vi anser värda att lyfta och diskutera vidare kring, i relation till tidi-

gare forskning. 

 

Endast en av de åtta pedagoger vi intervjuat har tidigare mött begreppet historiekultur. Då 

historiekultur som begrepp varken nämns i kursplanerna för historia eller är särskilt utbrett i 

nordisk historiedidaktisk forskning som vi tagit del utav i samband med den här undersök-

ningen, är detta föga förvånande. Detta försvårade i viss mån undersökningen då pedagoger-

na hade svårt att uttrycka sin syn på undervisningen utifrån ett, för dem, tidigare okänt be-

grepp. Vi kan dock utläsa från resultatet att pedagogerna i olika utsträckning arbetar utifrån 

begreppets innebörd i strävan att utveckla elevens historiemedvetande. 
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Utifrån de elevsvar vi fått kan vi tydligt se att de synsätt och ambitioner som pedagogerna 

har med undervisningen inte återspeglar sig i elevsvaren. De har svårt att se vikten av sin 

egen historiekultur i historieundervisningen. Vi kan även se att eleverna har svårt att se sin 

egen historia som en del i den historia skolan förmedlar, vilket är en central del i utvecklan-

det av ett historiemedvetande. Nedan följer vidare resonemang kring eventuella orsaker till 

dessa iakttagelser.  

Pedagogens historiedidaktiska tankar 

Vi väljer att betrakta pedagogernas didaktiska visioner utifrån den undervisningsmodell som 

Sven Sødring Jensen har utformat (1978, ss. 11-82). Pedagogerna i undersökningen befinner 

sig alla i olika utsträckning i den klassiska och formella kategorin i deras tankar kring histo-

rieundervisningens utformande. 

  

Pedagogerna resonerar kring vikten av att ge historieämnet relevans för eleverna, samt att 

undervisningen skall utgå från varje elevs förmågor och behov. De lyfter också källkritik 

som en viktig förmåga att förvärva för att förstå och kunna möta historia såväl i som utanför 

skolan. Detta sätt att bedriva undervisning är typexempel på Jensens formella kategori, där 

målet med undervisningen inte är ren faktakunskap utan utvecklandet av generella förmågor.  

 

Lärarna talar alla om inlevelse och att levandegöra historia för att skapa förståelse. Detta gör 

de bland annat genom berättelsen, vilket enligt Jensen är signifikant för den klassiska kate-

gorin. Lärarna är alltså vad Persson väljer att beskriva som den berättande läraren (2010, 

s.181). I enlighet med Karlegärd ser vi att pedagogerna upplever att de arbetar med att ut-

veckla elevernas narrativa kompetens, vilket är ett fruktbart sätt att utveckla historiemedve-

tande. Läraren Johan låter bland annat eleverna författa forntida godnattsagor utifrån en fak-

takontext skapad av läraren själv, bilder och böcker. Här menar vi att Johan närmar sig Jen-

sens tankar kring ett fördjupat berättande. Jensen menar att eleverna genom att utveckla, 

lägga till och diskutera texter, tränar förmågan att kritiska granska, leva sig in och reflektera 

kring historiska händelser (Karlegärd 1997, s. 153). 

 

Ingen av pedagogerna nämner begreppet empati som ett verktyg att utveckla elevernas histo-

riemedvetande. Dock kan vi se hur pedagogerna genom att låta eleverna ta olika perspektiv 

när de betraktar historiska händelser, faktiskt närmar sig ett arbetssätt som bygger på att ut-

veckla det Ahonen (1997, s. 131) kallar historisk empati. 

 

Vi menar att den klassiska och formella undervisningsmodellen i störst utsträckning stäm-

mer överens med Rüsens tankar om att elevens subjektiva historia måste möta skolans strä-

van efter en objektiv historia. Detta för att ge historieämnet relevans för eleverna och i för-

längningen utveckla deras historiemedvetande (Nordqvist, 2000 s. 133). Vi menar därför att 

de pedagoger som deltagit i vår undersökning sammantaget ger en syn på historieundervis-

ning som delas av den forskning vi i samband med denna studie tagit del av. 
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Dock kan vi skönja en förskjutning av undervisningsmodell när pedagogerna beskriver hur 

de i praktiken arbetar med historia i skolan. Undervisningen närmar sig då i större utsträck-

ning Jensens objektivistiska modell där historiskt stoff förmedlas till eleverna utan en rele-

vant kontext för dem. Denna tolkning förstärks av de elevsvar som framkommit, där elever-

na till stor del upplever att historieundervisningen sker genom läsning och författande av 

faktatexter. Eleverna beskriver även en klassisk undervisning med den berättande pedagogen 

i fokus. 

 

Både elever och lärare beskriver hur de arbetar med tidslinjen som ett verktyg i historieun-

dervisningen. Daniel menar att man genom tidslinjen ”kan få en uppfattning och placera 

saker och ting och då göra rätt analyser. Man måste förstå i vilken tid det hände och i vilken 

kontext men också i vilken ordning”. Daniel sätter här fingret på det som Hartsmar menar är 

tidslinjens styrka, nämligen åskådliggörandet för eleven av vad som hände innan och vad 

som händer eller kan tänkas hända (2001, s. 79). Eleven Noras exempel där hon fick kon-

struera en tidslinje över sitt liv, visar på ett arbetssätt där elevens subjektiva historia ges 

möjlighet att införlivas i en större historisk kontext. I enighet med den teori vår studie utgår 

från, är detta en fundamental utgångspunkt för att ämnet skall få relevans för eleven. Detta 

för att de på ett tydligt sätt kan se sig själva som skapade och skapare av historia. 

 

I vår undersökning framgår det att en relativt liten del av respondenterna använder eller mö-

ter framtidsperspektivet som en del i historieundervisningen. Av lärarna är det Petra, Daniel 

och Lars som betonar just framtidsperspektivet som en del i undervisningen. Lars beskriver 

klassens arbete med tidslinjen, som sträcker sig från istiden fram till år 2060. Motiveringen 

för tidslinjens utformning är att ”visa att du är en del av historien. Att fundera över vad som 

händer sedan? Eleverna bygger ju faktiskt framtidens historia, och tiden tar ju inte slut där”. 

Av eleverna nämner endast My och Karl framtiden som en del av historien.  

 

Jensen (1997, s. 51) menar att framtidsperspektivet har en betydande roll i ett historiemedve-

tande, vilket också betonas i kursplanen för historia (Skolverket, 2000). Vi anser att om man 

medvetet eller omedvetet utesluter en framtidsförväntan i historieundervisningen, kan ele-

verna inte till fullo tillgodogöra sig en roll som historiska aktörer. 

Elevens syn på historia 

I hög grad gör eleverna skillnad på sin egen historia och den historia de möter i skolan. När 

eleverna pratar om sin egen historia gör de detta framförallt i form av familjehistoria, intres-

sen och geografisk hemvist. Skolans historia beskriver eleverna som epoker och kungar i 

kronologisk ordning.  Någon koppling mellan deras egen historia och den historia de möter 

skolan görs inte. Utifrån vår teori, som bygger på Jensens och Rüsens tankar, kan dessa två 

olika historier inte åtskiljas om ett historiemedvetande skall utvecklas.  Det faktum att 

många av de intervjuade eleverna har svårt att se dels relevans i historieämnet, men också 

deras roll som skapade och skapare av historia, kan vara en orsak av att deras subjektiva 

historia inte inlemmas i den historia som skolan förmedlar. 
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Medias roll i undervisningen 

Då vår utbildning riktar sig mot medias roll i undervisningen, finner vi det särskilt intressant 

att resonera kring den roll media spelar i respondenternas upplevelser av historieundervis-

ningen. Idag konkurerar skolans historieundervisning med en rad andra historiebärande are-

nor. Dessa kan på ett mer slagfärdigt sätt än skolan förmedla historia genom det informa-

tions- och bildflöde som vi ständigt matas med, vilket belyses av Ludvigsson (2000, s.78). 

Med anledning av detta, anser vi att tillvaratagandet av media elever möter utanför skolan 

bör vara prioriterad i historieundervisningen. 

 

Värt att notera är att det främst i samband med att media i form av exempelvis film och In-

ternet träder in i undervisningen, som källkritik nämns av såväl pedagoger som elever. Detta 

ges det exempel på i de elevintervjuer vi genomfört, där bland annat Tim menar att de ibland 

hittar på i filmer för att göra dem mer spännande. Ingen, förutom Petra, betonar vikten av att 

förhålla sig kritisk till den historia som förmedlas av pedagogerna själva. 

  

Wineburg (et. al 2004, s. 70) och Backman Löfgren (2010, s.56) menar att elevernas upple-

velser av historia, som i första hand kommer från populärkultur utanför skolan, måste tas på 

allvar och ges utrymme i undervisningen för att skapa relevans för dem. Om källkritik enbart 

riktas mot den historia eleverna bär med sig ”utifrån”, menar vi att det finns en risk att ele-

verna själva inte ser sin historiekultur som giltig kunskap. Om så är fallet kommer inte några 

kopplingar mellan elevers subjektiva och skolans vetenskapliga historia göras från varken 

elevernas eller pedagogernas håll, och ett utvecklande av elevers historiemedvetande uteblir.  

Historiekultur som mångkultur 

Av de åtta pedagoger vi intervjuat betonar sju hur elevers historiekultur i skolan blir tydlig 

när det handlar om elever med annan etnisk bakgrund. Bland annat Daniel menar att det blir 

extra viktigt att belysa historiska händelser från olika perspektiv när det finns elever med 

annan etnicitet i klassen. 

 

Elevers identitet förknippas i hög grad med en regional eller nationell identitet och ses som 

en del av en kollektiv identitet. Om eleven synligt tillhör en annan etnicitet ställs en natio-

nell identitet mot en annan i klassrummet, istället för att pedagogen möter eleven som bärare 

av en individuell identitet och historiekultur. 

 

Två exempel som är värda att mer ingående diskutera är pedagogerna Lenas och Anjas sätt 

att förhålla sig till etnicitet och identitet. Eftersom Anja har så många elever med annan et-

nisk bakgrund, menar hon att hon inte ser etnicitet som ”vi och dem”, utan snarare som nå-

got individuellt. Detta är särskilt intressant, då det i viss mening står i motsats till vad Zan-

der (1997, s. 98) hävdar. Enligt honom är individuella identiteter svårare att urskilja i en 

kontext med väldigt liten homogenitet, vilket är fallet i Anjas klass. Trots detta menar hon 

att hon faktiskt ser elevernas individuella identiteter. Då Anjas elever har en så pass stor 

etnisk och kulturell spridning, menar vi att någon kollektivisering av klassen inte kan äga 

rum. Således ”tvingas” pedagogen att se varje elevs individuella identitet. Anja urskiljer sig 
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från resten av pedagogerna, då hon spontant uttrycker sin syn på identitet på detta sätt. Hu-

ruvida hennes sätt att betrakta identiteter kan härledas till den klass hon arbetar i, kan vi 

dock inte dra några slutsatser kring. 

 

Zander menar att en kollektiv identitet övertar en individuell identitet om personen besitter 

historiska, kulturella eller etniska attribut som särskiljer sig från en grupp (a.a. s. 98). Med 

utgångspunkt i detta resonemang, anser vi att pedagogen Lenas tankar kring en elevs etniska 

bakgrund utgör en intressant aspekt. Då eleven inte har några särskilda attribut som visar 

hennes etniska ursprung, urskiljs hon inte från resten av klassen i det avseende att hon möj-

ligen har en annan kollektiv identitet än övriga elever. Hennes iranska identitet framhävs 

inte, utan endast hennes identitet som svensk. Utifrån citatet ställer vi oss frågande huruvida 

elevers historiekulturer tas tillvara, då en generalisering görs om elevernas attribut och åsik-

ter. 

 

Av eleverna utmärker sig Elsa i sammanhanget, då hon menar att hennes finländska här-

komst inte hör hemma i historieundervisningen. Detta liknar vad Nordgren (2006, s. 19) 

kallar en etnonationell syn.  Detta sätt att se på undervisningen kan komma av olika orsaker. 

Det skulle exempelvis kunna bero på att pedagogen själv har ett etnonationellt synsätt, och 

valt att endast belysa historia ur ett svenskt perspektiv. På så sätt ges eleven inte möjlighet 

att se historia ur olika perspektiv, vilket kan resultera i att eleven inte uppfattar sin etniska 

identitet som viktig i relation till den historia skolan förmedlar. 

 

Väljer man att betrakta pedagogernas förhållningssätt till elevernas etnicitet utifrån vår teori 

kan följande slutsats dras: Etnicitet utgör naturligtvis en del av elevens historiekultur, då 

detta i olika grad påverkar individens förhållande till historia genom familj, samhälle, media 

och skola. Likställer man dock avsiktligt eller oavsiktligt etnicitet med historiekultur, ute-

sluts många av individens identiteter och elevens historiekultur synliggörs ej till fullo. Väljer 

man däremot att bortse från en elevs etniska bakgrund, riskerar eleven att uppleva historie-

undervisningen som irrelevant, vilket enligt vår teori hindrar utvecklandet av ett historie-

medvetande. 

Didaktiska konsekvenser 

I kursplanen för historia (Skolverket, 2000) står det att historieundervisningen skall sträva 

efter att elever utvecklar ett historiemedvetande. En definition av begreppet görs, men inte 

genom vilka vägar detta kan nås. Då vi i förarbetet med denna studie tagit del av tidigare 

forskning kring begreppen historiemedvetande och historiekultur, förstår vi nu komplexite-

ten i förhållandet mellan de två begreppen.  

 

Det faktum att begreppet historiekultur inte omnämns i kursplanerna för historieämnet, anser 

vi är en brist och försvårar i hög grad pedagogernas arbete i syfte att utveckla elevernas hi-

storiemedvetande. Att inte känna till och vara införstådd i vad historiekultur innebär ökar 

risken att utelämna stora delar av elevens identitet, vilket i förlängningen kan innebär att ett 

historiemedvetande inte når sin fulla kapacitet. För att göra historieundervisningen relevant 
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för eleven anser vi att elevens subjektiva historia måste ses och arbetas med som en del av 

en större, mer objektiv historia. 

 

Även det faktum att historieämnets timmar konstant har minskat sedan 1940-talet, innebär 

att tidsaspekten kan tala emot ett arbetssätt grundat i den forskning vi presenterar. Med an-

ledning av detta förhåller vi oss ödmjuka inför de svårigheter pedagoger möter i historieun-

dervisningen. 

 

Vi anser att blivande och verksamma pedagoger bör ha ett synsätt där elevers identitet ses 

som både individuell och kollektiv. Det är viktigt att inse att människor är bärare av olika 

identiteter för att kunna ta hänsyn till och arbeta utifrån dessa i strävan att utveckla ett histo-

riemedvetande. I samband med denna studie har vi också kommit till insikt med att etnicitet 

är en del av elevens historiekultur. Dock finns det risk att elevens andra identiteter faller bort 

i undervisningen om just etnicitet får för stort fokus. I vår kommande yrkesroll blir vår am-

bition att lyfta blicken från det uppenbart annorlunda, och försöka se alla elever som bärare 

av en unik historiekultur. 

 

Bernard Eric Jensen menar att historieämnet måste gå från att vara ämnesteoretiskt till att bli 

samhällsteoretiskt, och att historia inte kan skiljas från samhällskunskap (1997, s. 77). Med 

detta som utgångspunkt, tror vi att ett ämnesintegrerat arbetssätt i större utsträckning ger 

förutsättningar för att historieämnet skall bli relevant för eleverna, då historien kan få fler 

dimensioner och mer direkt ställas i relation till eleven. I och med ett ämnesintegrerat ar-

betssätt, kan också den brist på undervisningstimmar som historieämnet lider av, möjligen 

lindras. 

 

Den forskning vi tagit del av i samband med denna studie poängterar vikten av att låta ele-

verna träna och öva upp generella förmågor istället för att fokusera på sakkunskaper. Med 

generella förmågor menas exempelvis narrativ kompetens, empati och kritiskt tänkande. 

Dessa är alla verktyg som hjälper eleven att tolka, förstå, orientera sig i och förhålla sig till 

dåtid, nutid och framtid. Detta sätt att se på undervisning i stort är något som vi kommer att 

ta fasta på i vår kommande yrkesroll. 

Metoddiskussion 

I samtal med handledare och genom tidigare forskning, insåg vi relativt tidigt att begreppet 

historiebruk är tätt sammankopplat med historiekultur och historiemedvetande. Anledningen 

till att historiebruk inte berörs i vår uppsats är tidsaspekten. Innebörderna av och relationer-

na mellan historiekultur, historiemedvetande och historiebruk är så pass komplexa, att avsatt 

tid för uppsatsskrivandet inte gjorde det möjligt att tillräckligt ingående beskriva och under-

söka dessa. 

 

Under sammanställningen av pedagogernas och elevernas svar, kan vi se vissa brister i våra 

frågor till respondenterna. För att kunna ge en mer utvecklad och nyanserad bild av deras 

upplevelser kring historia som ämne och kring historiekultur i skolan, menar vi att vissa 

följdfrågor skulle kunna ha ställts. Detta kommer av det faktum att vi under studiens gång 
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blivit alltmer inlästa på området, och kommit till insikt med begreppens komplexa natur. Vi 

vill här hänvisa till uppsatsens inledning, där vi uttryckt att vår förhoppning är att studien 

skall betraktas som en ingång i ämnet, snarare än ett tongivande verk. 

 

Då pedagogerna inte var bekanta med begreppet historiekultur tidigare, upplevde vi i några 

fall att vi genom följdfrågor fick leda dem tillbaka till vår definition av begreppet. Detta kan 

ha påverkat en del av pedagogernas svar. 

 

En av pedagogerna, Anja, ansåg att eleverna i hennes klass inte skulle kunna bidra med gi-

vande svar på grund av brister i det svenska språket. Med tanke på att hennes undervis-

ningsmetoder och sätt att se på elevens historiekultur skiljer sig från övriga lärares, menar vi 

att det hade varit intressant att ta del av tankar och funderingar från eleverna i hennes klass. 

Detta skulle möjligen ha kunnat ge studien en ytterligare dimension. 

 

Vi anser att det faktum att vi har varit tre som genomfört undersökningen har gett fler in-

fallsvinklar och perspektiv på intervjuer och diskussioner. Förhoppningsvis har detta även 

gett en bredare och mer nyanserad bild av studiens syfte. Då vi intervjuat 18 personer, menar 

vi att vår studie visar många olika uppfattningar och ger på grund av det en bred bild av syf-

tet. Vi ser även en styrka och ett ytterligare perspektiv i vår uppsats, eftersom undersökning-

en utgörs av både pedagog- och elevsvar. Även den demografiska spridningen av responden-

ter ser vi som en styrka, då exempelvis skillnader i synen på etnicitet i historiekulturen 

framkommit. I vår undersökning är könsfördelningen av pedagoger och elever relativt jämn. 

Detta har emellertid inte bidragit till vi har kunnat iaktta några genusskillnader. 

Vidare forskning 

Höstterminen 2011, träder en ny läroplan i kraft, Lgr11. De kursplaner som är uppsatta i 

Lgr11 är till sin utformning betydligt mer detaljerade än i Lpo94, då de bygger på kunskaps-

krav. Det kommer alltså finnas tydligare ramar för vad som rent innehållsmässigt skall ingå i 

historieundervisningen. Vi anser att det vore intressant med forskning som belyser huruvida 

de nya kursplanerna ger utrymme att ta tillvara elevers historiekultur i större eller mindre 

utsträckning. Dock kan sådan forskning först ske några år in i framtiden, då nya läroplaner 

behöver förankras i verksamheten. Av vår undersökning framkommer att pedagogernas am-

bitioner med historieundervisning till viss del inte speglas i elevernas uppfattning av under-

visningen. Det skulle därför vara intressant att ta del av en mer djupgående forskning base-

rad på observationer i klassrummet. Detta för att synliggöra i vilka avseenden införlivandet 

av elevernas historiekultur brister i historieundervisningen. 

 

Tack! 
 

Vi vill avslutningsvis tacka de pedagoger och elever som bidragit med sin tid och sina in-

tressanta tankar. Ett särskilt tack riktar vi till vår handledare Kerstin Kolback som med in-

siktsfulla kommentarer och stöd väglett oss i vårt skrivande.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor pedagoger 
 

Har du tidigare mött begreppet historiekultur? Isf, i vilket sammanhang?  

 

Har begreppets innebörd förändrats för dig när du läst vår definition? På vilket sätt? 

 

På vilket sätt anser du att elevernas historiekultur skall påverka innehållet i undervisningen? 

 

Ges det utrymme i styrdokumenten (de kunskapskrav som står uppsatta)för att du som peda-

gog kan ta hänsyn till elevens historiekultur? 

 

Hur arbetar du för att skolans historiekultur (kunskapskraven)skall möta elevens historiekul-

tur? 

 

 Hur synliggör du för eleven att dennes historiekultur är värdefull? 

 

Hur förmedlar du begreppet historiemedvetande till eleverna? 

 

Enligt den forskning som vi baserar vår undersökning på skapas elevens historiemedvetande 

till största del utanför skolan. Hur anser du skolans historieundervisning bör utformas för att 

bli relevant för eleven?  

 

Hur hjälper du eleven att förhålla sig till (tolka, kritiskt granska, analysera) den historia den-

ne möter utanför skolan? 

 

Hur utvecklar man ett historiemedvetande? 

 

Hur bedömer man att eleven har fått ett ökat historiemedvetande? 

 

Vad använder du dig av för läromedel, källor eller vägar till kunskap? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor elever 
 

Vad är historia för dig? 

 

Var kommer du ifrån? (Frågan syftar till att få fram elevens självuppfattning/identitet) 

 

För någon som inte känner dig, vad berättar detta om dig?  

 

Vart möter du historia någonstans? 

 

 Finns det någon annanstans där du möter historia? (Ge exempel; TV, spel, Internet osv.) 

 Vad får du för historia berättad hemma, på TV, Internet osv.? 

Är historieämnet viktigt? Varför? Varför inte? 

 

Vad får ni lära er för historia i skolan? 

 

Hur lär du dig historia? 

 

Är det någon skillnad mellan den historia du får lära dig utanför skolan (TV etc.) och den i 

skolan? 

 

Vad är din historia? 

 

Vet din lärare någonting om din historia tror du?  

 

Använder du din egen historia i skolan? 
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Bilaga 3 – Missivbrev pedagoger 
 

Hej! 

 

Vi är tre studenter vid lärarprogrammet på högskolan i Borås.  Vår utbildning riktar sig mot 

år F-5 med inriktning mot de samhällsorienterade ämnena och IT. Vi läser just nu sista ter-

minen och har påbörjat vårt examensarbete.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur elevers historiekultur används i undervisningen som 

ett verktyg att utveckla elevens historiemedvetande. 

 

Vår önskan är att Du som pedagog i år 4-6 vill deltaga som respondent i de intervjuer som 

kommer ligga till grund för vår studie.  Beräknad tid för själva intervjun är ca 50 min. För-

tydliganden kring begrepp kommer att skickas till Dig innan intervjutillfället. Detta för att 

Du skall få tid för reflektion och vår förhoppning är att detta bidrar till mer uttömmande 

svar. 

 

Din anonymitet kommer att garanteras i enlighet med de forskningsetiska principer fastställ-

da av Vetenskapsrådet. Detta innebär att de svar som framkommer i undersökningen inte 

kommer att kunna härledas till den enskilda personen. Principerna innebär också att Du som 

respondent har rätten att avbryta Ditt deltagande under pågående fältstudier. För mer infor-

mation, se http://www.vr.se 

 

Då vi önskar intervjua två elever från din klass ber vi dig om hjälp med att skicka hem bifo-

gat missivbrev för underskrift från vårdnadshavare.  Vi önskar att urvalet går till på följande 

sätt: 

 

De elever som önskar deltaga får ett missivbrev hemskickat. Utifrån de elever som fått vård-

nadshavarnas godkännande sker en slumpmässig lottning där en elev väljs. 

 

Vi ser fram emot Ditt deltagande och önskar Du ytterligare information om pågående upp-

satsskrivande eller information kring själva intervjutillfället, skall Du inte tveka att höra av 

Dig till oss via telefon eller e-mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanna Stamenova-Ekelund               Tel: XXXX E-mail: XXXXXX 

Loise Sandblom                   Tel: XXXX  E-mail: XXXXXX 

Mikael Nyberg                   Tel: XXXX E-mail: XXXXXX 

 

  

http://www.vr.se/
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Bilaga 4 – Missivbrev elever 
 

Hej! 

 

Vi är tre studenter vid lärarprogrammet på högskolan i Borås.  Vår utbildning riktar sig mot 

år F-5 med inriktning mot de samhällsorienterade ämnena och IT. Vi läser just nu sista ter-

minen och har precis påbörjat vårt examensarbete.  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur elevers historiekultur används i undervisningen som 

ett verktyg att utveckla elevens historiemedvetande. 

 

Vår önskan är att Du som elev i år 4-6 vill deltaga i en av de intervjuer som kommer ligga 

till grund för vår studie.  Intervju med minderåriga kräver medgivande från vårdnadshavar-

na. Detta medgivande ges via underskrift längst ner på sidan. Vi vill ha in Ditt och dina 

vårdnadshavares medgivande innan intervjutillfället. Beräknad tid för själva intervjun är ca 

30 min.  

 

Anonymitet kommer att garanteras i enlighet med de forskningsetiska principer fastställda 

av Vetenskapsrådet. Detta innebär att de svar som framkommer i undersökningen inte kom-

mer att kunna härledas till någon enskild person. Principerna innebär också att den intervju-

ade har rätten att avbryta sitt deltagande under pågående fältstudier. För mer information 

kan Du besöka http://www.vr.se.  

 

Vi ser fram emot Ditt deltagande och önskas ytterligare information om pågående uppsats-

skrivande eller information kring själva intervjutillfället, skall Du inte tveka att höra av dig 

till oss via telefon eller e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanna Stamenova-Ekelund Tel: XXXX E-mail: XXXXXX 

Loise Sandblom Tel: XXXX E-mail: XXXXXX 

Mikael Nyberg Tel: XXXX E-mail: XXXXXX 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Härmed intygar jag att jag tagit del av informationen kring intervjun, och tillåter mitt barns 

deltagande. 

 

_________________________   

Elevens medgivande 

 

 

_________________________  _________________________ 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift  

http://www.vr.se/
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Bilaga 5 – Definition av historiekultur 
 

Vi väljer att definiera historiekultur som individuella och kollektiva föreställningar och tolk-

ningar av historia. Detta innebär alltså att skolan bär på en historiekultur som inte nödvän-

digtvis delas av eleven. Skolans historieundervisning bygger på vad som anses vara allmän-

giltig kunskap, medan större delen av elevens historiekultur utvecklas och skapas utanför 

skolan i mötet med vänner, familj, media och så vidare. Detta innebär i sin tur att historie-

kultur inte enbart kommer att handla om religion, klass, kön eller etnicitet, utan är männi-

skors samlade erfarenheter och uttryck för sitt historiemedvetande. 

 

Vi önskar att Du, utifrån vår definition av historiekultur, reflekterar över hur detta påverkar 

undervisningen i historieämnet med fokus på att öka elevers historiemedvetande.  

 

Med historiemedvetande menar vi i korta drag den definition som Skolverket har, det vill 

säga förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och hur eleven ser sig själv som en del av 

historien. 
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Bilaga 6 – Förtydligande av definition 
 

 

 

 


