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Sammanfattning 
Historiemedvetande är ett begrepp som används frekvent inom historiedidaktiken. Begreppet 
finns med i kursplanen för ämnet historia i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. Syftet med kunskapsöversikten är att beskriva hur resultat av tidigare 
didaktikforskning inom ämnet historia ser ut, samt att få insikt i vilka undervisningsmetoder 
som visat sig vara framgångsrika när det gäller att aktivera och utveckla yngre elevers 
historiemedvetande. Med yngre elever avser vi elever på låg- och mellanstadiet. Genom 
sökningar och sökord som historical consciousness, didactics och teaching samt ytterligare 
urvalskriterier i databaserna Primo och ERIC (ProQuest) fick vi fram vårt material till denna 
kunskapsöversikt. Det visade sig att forskningen använt sig av olika metoder men ofta fått 
liknande forskningsresultat. Avhandlingar, rapporter, essäer och läroböcker inkluderades 
slutligen och utgör grunden till vår kunskapsöversikt. Utifrån det inkluderade materialet 
uppenbarades en röd tråd inom det befintliga forskningsfältet, men även en ofullkomlighet 
som kan användas till framtida forskning. 
 
 
 
 
  



 

Förord  
Då vi båda är väldigt intresserade av de så kallade So-ämnena, historia, religion, 
samhällskunskap och geografi var det inte svårt att bestämma oss för inom vilket område vi 
ville skriva den här kunskapsöversikten. Däremot var det inte helt enkelt att ta beslutet om det 
var inom religionsämnet eller inom historieämnet vi var mest intresserade av och ville skriva 
om. Till slut föll ändå valet på historia och historieundervisningen. När vi inför arbetet satt 
och funderade på vad det var vi ville uppnå med vår kunskapsöversikt kom vi fram till att vi 
ville göra något som kändes meningsfullt, åtminstone för oss själva. Den insikten tillsammans 
med behovet av vidare forskning hjälpte oss att välja den slutgiltiga inriktningen. Genom att 
läsa olika forskningsmaterial fann vi att forskarna såg ett behov av vidare undersökningar om 
vilka undervisningsmetoder som utvecklar historiemedvetandet för de yngre eleverna, samt 
vilken roll begreppet historiemedvetande har i klassrummen.  
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1. INLEDNING  
Det är relativt svårt att finna forskning om yngre elever och deras historieundervisning vilket 
bland annat bekräftas av Skjæveland (2017), Rudnert (2010), Sandberg (2018), Ingemansson 
(2007) och Hartsmar (2001). Anledningarna till att det finns så lite forskning om just yngre 
elever tros vara flera. En orsak kan vara att forskarna helt enkelt inte har varit lika intresserade 
av de yngre eleverna (Rudnert 2010, s. 74). Att intresset för att forska om yngre elevers 
historiemedvetande är svalare än när det gäller äldre elever bekräftas av Skjæveland (2017, ss. 
9–11) som tror att det beror på den utbredda uppfattningen om att yngre barn har en 
begränsad förståelse av historisk tid. Ytterligare en orsak till avsaknaden av forskning 
angående yngre elevers historieundervisning kan vara att ämnet historiskt sett inte har 
introducerats för eleverna förrän tidigast årskurs tre (Rudnert 2010, s. 74). 
 
Egentligen finns det bara två stora avhandlingar som har inriktning mot yngre elever, 
doktorsavhandlingen ”Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext” skriven 
av Nanny Hartsmar 2001 och licentiatavhandlingen ”Skönlitterär läsning och 
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna” skriven av Mary Ingemansson 2007 (Rudnert 
2010, s. 74). Även Skjæveland (2017, s. 9) bekräftar att det skrivits relativt lite om yngre 
elevers historieundervisning och deras lärande inom historieämnet. Eftersom Rudnerts (2010) 
text har några år på nacken kan det ha tillkommit nya studier inom ämnet. Vi har funnit en 
nyare avhandling av Sandberg (2018), ”Att lära av det förflutna. Yngre elevers förståelse för 
och motivering till skolämnet historia”. Dessa tre avhandlingar, skrivna av Sandberg (2018), 
Ingemansson (2007) och Hartsmar (2001) konstaterar att studier som riktar sig mot yngre 
elever inom det historiedidaktiska forskningsfältet, har varit sällsynta. Samtliga ovanstående 
tre forskare uttrycker ett behov av framtida forskning inom historiedidaktik riktad mot yngre 
elever. ”Elevernas förståelse för och motivering till skolämnet historia i yngre åldrar kan vara 
en del av deras förståelse för historia, även när de blir äldre” (Sandberg 2018, ss. 140–141).  
  
Efter att vi fått vetskap om det stora behovet av ytterligare forskning om yngre elever och 
deras historiemedvetande och historieundervisning kom vi fram till vad vi ville att vårt arbete 
skulle handla om. En kunskapsöversikt som visar vilken undervisning som enligt forskningen 
utvecklar de yngre elevernas historiemedvetande. För att knyta an till vad vi i början 
påpekade, att vi ville göra ett arbete som kändes meningsfullt, anser vi att vi genom det här 
arbetet har fått utökade kunskaper som kommer att hjälpa oss i vårt framtida yrkesliv som 
mellanstadielärare. 

1.1 Bakgrund  
Ända sedan mitten av 1600-talet har historia varit ett ämne som studerats inom de olika 
skolformer som funnits i Sverige sedan dess. Status på ämnet och undervisningens utformning 
har sett mycket olika ut genom åren. Två gånger har historia förlorat status som enskilt ämne i 
skolan då det slagits samman med övriga samhällsorienterade ämnen under vissa perioder. 
Sedan 1990-talet har historia åter status som enskilt ämne (Holmén 2015, ss. 5, 285, 290, 
292). 
 
Under 1700-talet syftade historieundervisningen till att lära eleverna det rätta levernet medan 
1800-talets historieundervisning hade som mål att väcka en fosterlandskärlek hos eleverna. 
Sveriges historia var i fokus och 1800-talet var en viktig tid för svensk skolutveckling, inte 
minst på grund av folkskolestadgan som kom år 1842. Folkskolestadgan fastslog att lärarna 
fick undervisa i historia men det var inget tvång utan upp till varje enskild lärare att bestämma 
själv. Även läroböckernas innehåll var beroende av ett egenintresse, författarnas. Först i slutet 
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av 1800-talet bör lärarna undervisa eleverna i historieämnet. Under 1800-talet var 
världshistoria det samma som Europas historia och intressanta tidsepoker att undervisa om 
gick från antiken till medeltiden i slutet av 1800-talet (Holmén 2015, ss. 286–287). 
 
Under 1900-talet hände mycket med historieundervisningen. Källkritik fick en större plats i 
skolan och eleverna skulle fostras till att bli demokratiska medborgare. Historieämnet 
förändras mycket efter andra världskriget. Världshistorien handlade inte längre enbart om 
länder i Europa utan syftar på hela världen, även om den svenska historien fortfarande ses 
som den viktigaste delen. Demokratifostran togs i mitten av 1900-talet över av 
samhällskunskapen vilket innebar att historieämnet fick allt mindre plats i skolan för att på 
1980-talet slås ihop med geografi, samhällskunskap och religion vilket höll i sig ända fram till 
den nya läroplanen Lpo94 som kom på 1990-talet då historia återfick sin ämnesstatus. 
(Holmén 2015, ss. 290–292). 
 
Även metoderna för historieundervisningen har sett olika ut under åren och metoderna 
förändrades fortlöpande under 1800-talet. I början av 1800-talet var förhörsmetoden där 
läraren förhörde eleverna på lärobokens innehåll populärt, men metoden övergavs efter kritik 
över denna typ av minnesmetod till förmån för en berättelsemetod. Läraren föreläste och 
eleverna återgav muntligt vad läraren berättat. Även om de två föregående metoderna var 
vanligast, fanns det en tredje metod, lektyrmetoden vilken var ovanlig i svenska skolor då den 
var förbehållen särskilt begåvade barn som förväntades ta del av texter på egen hand. 
Metoden liknar det som på 1990-talet kallades problembaserat lärande där eleverna 
förväntades ta reda på kunskaper själva. Under 1900-talet kompletterades ovanstående 
metoder med nya idéer såsom problemlösning och arbeten i ämnesöverskridande projekt 
(Holmén 2015, ss. 289–290). 
 
I dag är historia ett eget ämne från och med årskurs 4 eftersom de tidigare årskurserna arbetar 
i så kallade So-block. Skolverket skriver i historieämnets kursplan för grundskolan att 
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om 
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande” (Lgr11, 
2018, s. 205). 

1.2 Historiemedvetande  
Eftersom historiemedvetande dels är ett krångligt begrepp med många olika definitioner och 
dels har en stor plats i vårt arbete utifrån vår frågeställning, har vi valt att skriva en kortare 
bakgrund och enklare förklaring till begreppet för att göra arbetet mer lättförståeligt. I syftet 
för historieämnets kursplan för grundskolan står det bland annat att undervisningen ska leda 
till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande (Lgr 11, 2018, s. 205). 
 
För att kunna undervisa eleverna på ett utvecklande sätt måste läraren veta vad begreppet 
innebär och vilken undervisning som aktiverar och utvecklar historiemedvetandet. 
Begreppet historiemedvetande kom till Sverige i början av 1980-talet och trots att det gått ett 
antal årtionden sedan dess är forskarna inte eniga om definitionen av begreppet vilket innebär 
att det finns en stor variation av hur begreppet används (Thorp 2013, ss. 99, 112). Det är inte 
bara definitionen av begreppet som skiljer sig åt mellan forskarna utan även hur de tror att ett 
historiemedvetande aktiveras och utvecklas. (Thorp 2016, s. 222). Inom svensk forskning 
kring historiemedvetande är det den tyske forskaren Karl-Ernst Jeismanns definition av 
begreppet som är den version som oftast används. Jeismanns definition är den enda som 
inkluderar alla tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid (Ingemansson 2007, s. 23). 
Även Ammert (2009, s. 300) hänvisar till Jeismanns definition av historiemedvetande och 
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beskriver på ett tydligt sätt hur elevernas historiemedvetande alltid tar sin utgångspunkt i 
någon form av tidsperspektiv, samt kopplingen mellan tidsdimensionerna. 
 
Niklas Ammert (2009) beskriver i sin essä Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för 
historiemedvetande i grundskolans historieböcker att historiemedvetande hos eleverna är en 
mental process. ”Historiemedvetande är den processuella tankeoperation som kan ge oss 
orientering i tiden och identitet i nuet” (Ammert 2009, s. 307). Vi har i vårt arbete valt att 
använda oss av Ammerts (2009) teori kring begreppet historiemedvetande då han definierar 
begreppet och samtidigt beskriver vilka värderingar han lägger in i det. I det svenska 
historiedidaktiska forskningsfältet finns de som använder begreppet historiemedvetande som 
en analysram. Samtidigt pågår forskning där historiemedvetande utgör undersökningsobjektet. 
Detta tyder på en dubbel funktion i begreppet, vilket kan indikera en hög användbarhet men 
också på en svaghet då det kan inrymma allt för många delar (Ammert 2009, s. 293). Allt 
historiemedvetande utgår från ett tidsperspektiv, det kan vara förfluten historia, nutid eller 
framtid. Vidare beskrivs historiemedvetande som en relation mellan tolkning av det förflutna, 
förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden. Ett historiemedvetande byggs upp av två 
huvuddelar hos individen; en kronologisk ordning och en tankeprocess. Kronologisk ordning 
grundar sig på förmågan att kunna placera in händelser i en viss tidsordning. Tankeprocessen 
syftar till individens förmåga att hitta tolkningar, förklaringar och samband i olika skeenden 
(Ammert 2009, s. 300). En viktig insikt är också att människan både är och gör historia, med 
andra ord är vi alla både historieskapare och skapade av historian. Ammert (2009) beskriver 
vidare att historiemedvetande kan ses som grunden för förståelse av kontinuitet, förlopp och 
händelser, samt av hur förändring sker. Vidare belyser han även att utvecklingen av elevers 
historiemedvetande inte är någonting som sker per automatik. Lärarens roll är att stimulera till 
och utveckla elevernas kritiska tänkande och att sätta händelse och förlopp i större 
kronologiska sammanhang (Ammert 2009, s. 307).   
 

1.3 Disposition 
Vi har valt att använda oss av en lineär disposition i vår kunskapsöversikt vilket innebär att vi 
har strukturerat arbetet utifrån huvudrubriker som inledning, syfte, metod, resultat och 
diskussion (Backman 2016, s. 67). I inledningen beskriver vi syftet med vår kunskapsöversikt 
och ger en bakgrund till varför vi valt att skriva om historiemedvetande och hur tidigare 
forskning sett ut. Eftersom historiemedvetande är ett mycket brett begrepp har vi med en 
förtydligande teori i arbetet som definierar vad vi menar med begreppet. Vidare presenterar vi 
den frågeställning vi utgått ifrån när vi samlat empiri till forskningsöversikten. Under 
huvudrubriken metod har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt genom hela processen i form av 
sökmetoder, dokumenterade sökningar, urvalskriterier, generalisering och kausalsamband, 
validitet, reliabilitet, etik och metoddiskussion. I kunskapsöversiktens resultatdel kartlägger vi 
och redogör för vad vi genom att studera tidigare forskning kommit till insikt med kring vilka 
undervisningsmetoder som främjar elevernas historiemedvetande. Resultatdiskussionen 
inleder vi med en presentation av Ammerts (2009) teori kring historiemedvetande, följt av 
resonemang om vilka nyckelstrategier vi funnit vara användbara i undervisningen. Inom 
resultatdiskussionen lyfter vi även vilka förutsättningar det finns för framtida forskning i det 
historiedidaktiska fältet.   
 
1.4 Syfte och frågeställning 
I den här kunskapsöversikten analyserar vi och jämför resultatdelen i empiriskt material inom 
didaktikforskning i ämnet historia för att få en bild av vad tidigare forskare kommit fram till 
är utvecklande för historiemedvetandet. Syftet är att få kännedom om vilka 
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undervisningsmetoder forskningen kommit fram till som aktiverar och utvecklar yngre elevers 
historiemedvetande. 
 
Frågeställning; 
Vilken undervisning har visat sig utveckla historiemedvetande hos elever i låg och 
mellanstadiet? 

2. METOD 

2.1 Arbetsfördelning 
Under arbetet med den här kunskapsöversikten har vi samarbetat och arbetat tillsammans med 
alla delarna. Först sökte vi tillsammans efter litteratur som vi ville ha med i arbetet. Denna 
litteratur delade vi sedan upp mellan oss så att vi läste hälften av materialet var. För att få en 
överblick över innehållet i texterna läste vi först rubriker, syften, resultat och 
sammanfattningar före vi valde ut den litteratur vi ansåg kunde bli inkluderad i vårt arbete. 
Vissa texter exkluderade vi på eget bevåg, medan andra texter exkluderades först när vi båda 
hade läst den. Alla texter som slutligen inkluderades i kunskapsöversikten har lästs i sin helhet 
utav oss båda. Genom kartläggning av texternas resultatdel plockade vi ut nyckelord för att se 
om det fanns någon röd tråd i forskningsurvalet. 
 
När litteraturen var funnen delade vi upp arbetet lite mer och djupläste samt analyserade 
texterna var och en för sig före vi bytte texter med varandra och gjorde samma sak en gång 
till. Våra egna analyser av texterna jämförde vi sedan för att säkerställa att vi hade uppfattat 
innehållet korrekt. Utefter vad vi kom fram till när vi läst litteraturen bestämde vi vilka 
underrubriker som var passande för vårt arbete och efter det startade vi vårt skrivande. Vi har 
skrivit alla delar tillsammans och tagit oss friheten att ändra i varandras text för att få till en 
bra helhet och en röd tråd genom arbetet. Tabeller upprättade vi tillsammans för att de sedan 
skulle kunna fyllas på av var och en av oss. 
 
Vi har kontinuerligt träffats på högskolan i Borås där vi suttit och skrivit tillsammans samt 
diskuterat och bollat idéer med varandra. När vi inte har träffats fysiskt har vi haft 
telefonkontakt, mejlkontakt samt kontakt genom andra meddelandetjänster. Under hela arbetet 
har vi arbetat i ett Google dokument som hela tiden ligger online vilket har inneburit att vi 
båda har kunnat göra ändringar i dokumentet samtidigt som vi sett vad den andre har skrivit. 
Detta dokument har även gjort det möjligt för oss att arbeta hemifrån om man kommit på 
något bra att skriva under tider då man vanligtvis inte träffas och arbetar tillsammans. Vi har 
valt att organisera vårt arbete med kunskapsöversikten på det här sättet för att vi har velat vara 
delaktiga i och ansvariga för alla delar tillsammans. 

2.2 Forskningsöversikt 
Numera är forskningsöversikter en egen vetenskaplig disciplin som kan ge ett viktigt bidrag 
till vetenskapen. En översikt presenterar inte nya resultat utan syftar till att sammanställa 
litteratur inom ett forskningsområde för att hitta samband av olika slag (Backman 2016, ss. 
73–74). En forskningsöversikt ger en bild av hur befintlig forskning ser ut, vilket behövs för 
att undvika upprepningar. En av översiktens främsta uppgift är att hitta luckor i befintlig 
forskning och ge förslag på fortsatta studier (Nilholm 2017, s. 15). I vårt fall handlar det om 
att göra en överblick över ett specifikt forskningsområde, det vill säga undervisningsmetoder 
som utvecklar historiemedvetande, samt att visa på en eventuell ofullkomlighet i forskningen. 
Det finns ingen övre gräns för hur många primärstudier som behövs för en översikt, men det 
behövs fler än en för att kunna jämföra. För att kunna jämföra resultatdelen av den 
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forskningen vi valt har vi inkluderat 13 stycken studier i vår översikt. När primärstudierna 
söks fram behöver man oftast söka från flera olika referensdatabaser då det inte är tillräckligt 
att söka från en enda eftersom resultatet kan bli missvisande (Backman 2016, ss. 77, 79). Vi 
har för att söka fram vårt material använt referensdatabaserna ERIC (ProQuest), PRIMO och 
avhandlingar.se.  

2.3 Sökmetoder 
Konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning är de metoder som Backman (2016, 
ss. 162–163) redogör för. Sökning i databaser framhävs som den vanligaste och mest effektiva 
sökmetoder för att erhålla vetenskaplig kunskap i forskningsområdet. Vi har främst använt oss 
av sökmotorerna ERIC (ProQuest) och PRIMO, men vi har även sökt material på 
avhandlingar.se. I våra sökningar har vi stundtals använt oss av operatorerna AND och OR. 
För att avstå från träffar på de enskilda begreppen exempelvis history, education och didactics 
har vi använt frassökning. Vi har testat oss fram med hjälp av frassökning och operatorer för 
att få fram de mest resultatrika sökningarna. Kombinationer av nyckelord, där ordet 
historiemedvetande alltid funnits med som en variabel har lett fram till vårt urval. Vi har 
uteslutit trunkering i sökningarna och endast sökt på hela nyckelord för att undvika irrelevanta 
träffar då vi enbart varit intresserade av sökresultat där våra utvalda ord finns med. Hade vi 
exempelvis sökt i databaser på history hade vi troligen fått flertalet träffar som inte är adekvat 
för vårt syfte. Under läsningen av forskningslitteraturen har vi valt ut litteratur genom ett 
snöbollsurval, det som Backman (2016, s. 163) nämner som manuell sökning. Litteraturens 
referenslistor har fått ligga grund för vidare manuell sökning. Exempelvis hittade vi Rudnerts 
(2010) essä som blev en tillgång i vårt arbete i Thorps (2016) referenslista. Vidare hittade vi 
sen Ingemansson och Hartsmar genom Rudnert (2010). Samtliga sökningar är gjorda under 
november, 2018.  

2.4 Urvalskriterier  
Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi använt oss av urvalskriterier för val av litteratur till 
vår kunskapsöversikt. Urvalskriterierna har haft till uppgift att inkludera och exkludera studier 
efter de kriterier vi önskat och för att göra kriterierna överskådliga är de presenterade i 
tabellform (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 82). Vi begränsade 
sökningarna till vetenskapligt granskade texter skrivna mellan åren 2000–2018. Vidare valde 
vi att texterna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och att de skulle innehålla 
kombinationer av nyckelord vi valt ut. Ordet historiemedvetande var med i alla sökningar. 

För att sedan ytterligare bredda våra sökningar och hitta adekvat material i relation till vårt 
syfte och frågeställning har andra texter i form av essäer och avhandlingar inkluderats i denna 
översikt genom ett så kallat snöbollsurval. Även här med kriteriet att de inte får vara material 
som är publicerade innan år 2000. Eftersom vårt syfte med kunskapsöversikten varit att 
granska resultatet av tidigare forskning har vi inte lagt någon vikt vid om studierna vi tagit del 
av har använt en kvalitativ eller kvantitativ metod, då detta inte är adekvat för vårt arbete.  

Nedanstående tabell åskådliggör våra inkluderings- och exkluderingskriterier. 

 
Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier.  

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 
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Vetenskapligt granskade Ej vetenskapligt granskade 

Årtal 2000–2018 Årtal tidigare än 2000 

Språk: svenska och engelska Övriga språk 

Nyckelord: Historiemedvetande tillsammans med 
minst ett av följande alternativ; historiedidaktik, 
historieundervisning, lärande, undervisning, 
tidsförståelse, yngre elever 
 

Texter som ej innehöll en kombination 
av historiemedvetande och minst ett av 
de andra nyckelorden. 

 

 2.5 Kort sammanfattning av den inkluderade litteraturen  
Vi har valt att göra en kort sammanfattning av de inkluderade studierna som en service till 
läsarna.  
 
Alm, Martin (2009). Historiens ström och berättelsens fåra: historiemedvetande, identitet och 
narrativitet. 
Fil. Dr. Disputerat i historia 
Antologi, kapitel. Alm utgör i denna bok en av fjorton välrenommerade författare och 
forskare inom historia. 
Kapitlet som Alm skrivit handlar om historiska berättelser och dess betydelse för utvecklandet 
av ett historiemedvetande. 
 
Hansson, Johan (2010). Historieintresse och historieundervisning elevers och lärares 
uppfattning om historieämnet.  
Universitetslektor, forskare vid institutionen för idé och samhällsstudier.  
Avhandling  
Studien syftar till att undersöka vilken uppfattning elever i högstadiet och gymnasiet samt 
deras lärare har om historieämnet och historieundervisningen. Spelar intresset för 
historieämnet någon roll för vilken uppfattning om ämnet eleverna och lärarna har? 
 
Hartsmar, Nanny (2001). Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext.  
Docent i pedagogik, universitetslektor.  
Avhandling  
Arbetet visar hur historiemedvetandet gestaltas i skolan i samtal och skrivandet av text samt 
vilket innehåll som behandlas. Grundas på elever i grundskolans mellersta årskurser. 
 

Ingemansson, Mary (2007). Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i 
mellanåldrarna.  
Lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap på Högskolan i Kristianstad. 
Licentiatavhandling  
Avhandlingen handlar om tre elever i årskurs fyra och fem som deltar i tematiskt upplagd 
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undervisning om vikingatiden. I arbetet integreras historia och svenska, den skönlitterära 
läsningen spelar en central roll. 

Lozic, Vanja (2018). Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet. 
Lärobok i historiedidaktik.  
Universitetslektor 
Bygger på Lozics egen avhandling, ”I historiekanons skugga: Historieämne och 
identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle”. Syftet är att få kunskaper om 
hur elevernas identiteter påverkar deras syn på historia samt hur undervisningen kan utformas. 

Olsson, Annie (2016). Läroboken i historieundervisningen en fallstudie med fokus på elever, 
lärare och läroboksförfattare 
Research student 
Antologi, kapitel. Olssons kapitel är en av elva studier från forskarskolan; Historiska medier: 
forskarskola i historia med didaktisk inriktning. 
Olssons kapitel vill öka kunskapen om varför läroböcker används som de gör och vilka 
motsättningar och dilemman lärobokens roll ställs inför. Studien är gjord i en gymnasieklass. 

Rudnert, Joel (2010). En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre.  
Universitetsadjunkt 
Rapport, kapitel.  
Joel Rudnerts kapitel är en översikt över historiedidaktik där synen på barn och deras 
förmågor har styrt forskningen och undervisningen. Historieundervisningen för yngre barn 
problematiseras och avsaknaden av forskning för historiedidaktiken betonas. 

Thorp, Robert (2016). Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning. 
Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet. 
Antologi, kapitel. Thorps kapitel är en av elva studier från forskarskolan Historiska medier: 
forskarskola i historia med didaktisk inriktning. 
Robert Thorp har studerat forskning om begreppet historiemedvetande i Sverige, 
Storbritannien, USA och Canada för att bland annat se om forskningen från länderna kan 
knytas ihop. Syftet är att få en fördjupad förståelse för begreppet samt se hur det kan tillämpas 
i undervisningen. 

Thorp, Robert (2013) Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?  
Fil. dr. historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet.  
Antologi, kapitel. Bidrag i boken baseras på papers, presenterade vid en konferens vid namn 
”Kritiska perspektiv på historiedidaktiken”. 
Thorps kapitel redovisar olika förståelser och användningar av begreppet historiemedvetande. 
Eftersom begreppet anses som centralt och problematiskt för området var en översikt av 
intresse.  

2.6 Metoddiskussion 
När vi reflekterar över vår metod känner vi att vi kunde gjort andra urval av material men då 
forskningsfältet inom historiedidaktik är brett var vi tvungna att avgränsa oss på något sätt. 
Till en början tänkte vi jämföra forskning om historiedidaktik i olika länder (Sverige, Norge, 
England och USA) men insåg snabbt att forskningen var väldigt samstämmig och därför valde 
vi bort den avgränsningen i vårt arbete då den inte skulle tillföra något. Vi hade också 
avgränsningen att vi skulle använda oss av forskning som publicerats senare än år 2010 men 
eftersom vi fann att den forskning som gjorts på yngre elever är två avhandlingar som den ena 
(Hartsmar) publicerades 2001 och den andra (Ingemansson) publicerats 2007 ändrade vi till 
att använda material som publicerats mellan 2000–2018. Detta har gjort att vi har fått tänka 
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om under processens gång vilket gjorde att vi till slut landade i att vi fokuserar på 
historiemedvetande hos elever i yngre åldrar. Med yngre åldrar syftar vi till elever som går i 
låg- och mellanstadiet. Anledningen till att vi valde att inrikta oss mot yngre åldrar är för att 
det framförallt är där vi kommer att arbeta sedan (mellanstadiet). 
 
Kunskapsöversiktens primärstudier är mest skrivna på svenska vilket vi motiverar med att det 
största forskningsfältet för historiedidaktik finns i Sverige. Eftersom historiedidaktiken 
generellt är ett gediget forskningsfält, var det tidsaspekten för denna kunskapsöversikt som 
var avgörande för om vi kunde möjliggöra en ännu djupare sökning på forskningsfältet. För 
att bredda våra sökningar för att få användbart material adekvat till vårt syfte och 
frågeställning har vi valt att inkludera olika källor såsom avhandling, artiklar, essäer och 
läroböcker eftersom vi valt att skriva om elever i låg- och mellanstadiet samtidigt som 
didaktikforskning mest bygger på äldre elever. En alternativ metod hade varit att använda sig 
av enbart avhandlingar eller enbart artiklar. 
 
Vi började med att kartlägga avhandlingarna och sedan kompletterade vi det genomgångna 
materialet med att kartlägga essäer och artiklar. Att ha med teoriavsnittet i 
resultatdiskussionen är väsentligt för att läsaren när denne läser resultatet ska få en 
uppfattning om vad vi menar med historiemedvetande, särskilt när det är ett begrepp som inte 
är helt självklart att definiera. I kartläggningarna har vi tittat på materialets rubriker, syfte, 
resultatdel och sammanfattning. Fokus har alltid varit på forskningens resultat men denna 
strategi hjälpte oss att få en överblick av materialet. När vi gjort kartläggningarna kunde vi se 
mönster och det var på det sättet vi kom fram till tre genomgående teman i resultatet.  
 
Ett tillkortakommande i vår kunskapsöversikt skulle kunna anses vara att vi genom att 
fokusera på röda trådar, inte fokuserat på eventuella skillnader i forskningsresultaten. Dock 
har vi valt att utöver de tre temana beskriva delar som vi tycker är för väsentliga för att 
utesluta men som kanske enbart beskrivs i en av forskningarna. De tre tema som vi valt att 
beskriva mer ingående har uppkommit utifrån vilka undervisningsmetoder för att främja ett 
historiemedvetande som varit mest framträdande i studierna. De förtydligar även vad 
forskningen säger om olika undervisningsmetoder. Det är viktigt att komma ihåg att 
forskningen sällan pekar på en enda undervisningsmetod som ger eleverna ett 
historiemedvetande utan snarare pekar på flera nyckelstrategier som är förutsättningar för att 
läraren ska kunna förmedla ett historiemedvetande till eleverna. 

2.7 Generalisering och kausalsamband  
Backman (2016 s. 75) förklarar att generalisering innebär att det ifrågasätts hur det som 
framkommit i primärstudierna kan antas gälla en hel population, grupper eller miljöer. 
Begreppet kausalitet belyser vidare frågan om vi med säkerhet kan säga att en egenskap eller 
variabel i forskningen indikerar en orsak eller en annan. Syftet med forskningsöversikter är 
ofta att finna generaliseringar eller kausalsamband (Backman 2016, ss. 75–76). 
 
För vår kunskapsöversikt har vi utgått främst från resultatdelen i vår litteratur och med 
utgångspunkten i begreppet historiemedvetande kan ett visst mått av generalisering utläsas då 
den lilla mängd forskning som finns om yngre elever pekar på samma undervisningsmetoder 
som används till äldre elever. I vår kunskapsöversikt har vi inte kunnat med säkerhet fastställa 
några kausalsamband.  
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2.8 Validitet 
Validitet handlar om att visa graden av rimlighet i en undersökning (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 143).  Vi har strävat efter transparens i vår kunskapsöversikt 
vilket bidrar till ökad trovärdighet och pålitlighet. Alla delar i kunskapsöversikten är av 
relevans utifrån vår frågeställning. Genom noggrann dokumentation har vi försökt att uppnå 
denna transparens och presentera arbetet på ett trovärdigt sätt. Vi delger läsarna hur och varför 
vårt syfte och frågeställning växt fram, vilka studier vi utifrån inkluderings- och 
exkluderingskriterier nått, vilken metod vi använt oss av, vilken teori vi utgått ifrån, samt hur 
vi nått resultat och slutsatser. Då alla delar, från syfte till avslutande diskussion är noga 
dokumenterade möjliggör det att läsarna kan följa våra resonemang samt reproducera arbetet 
vilket gör arbetet öppet och förståeligt för andra. Validitet handlar både om pålitlighet hos 
resultat i en undersökning och om graden av generaliserbarhet. Om validiteten är dålig är det 
svårare att dra säkra slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 99–100).   

2.9 Reliabilitet  
Reliabiliteten beskriver datans tillförlitlighet och för att undersöka detta kontrolleras vilken 
data som samlats in och hur den har använts. För att testa en forsknings reliabilitet kan 
undersökningen upprepas vid ett annat tillfälle, alternativt att man låter en annan forskare 
undersöka samma sak. Om resultatet på kontrolltestet blir samma som i forskningen är 
reliabiliteten hög (Christoffersen 2015, ss. 21–22). Om undersökningen är lätt att påverka, 
oavsett om det är avsiktligt eller inte, räknas reliabiliteten som låg (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström, 2013, s. 104). 

Utgångspunkt för vår kunskapsöversikt har varit att sammanställa ett urval av studier som 
beskriver hur ett historiemedvetande kan utvecklas hos elever i låg- och mellanstadiet. 
Urvalskriterier har använts för att finna relevanta texter. Reliabiliteten i kunskapsöversikten 
kan förmodligen ses som måttlig eller låg då vi efter att ha fått stora mängder träffar vid 
sökning i referensdatabaserna på grund av tidsbrist varit tvungna att välja ut artiklar i närmast 
ett slumpmässigt urval då vi genom att läsa titlar valde ut material efter ordningen de kom 
fram i sökresultaten. Artiklarna som slutligen valdes ut svarar på syftet och frågeställningen i 
översikten. Den forskning vi kartlagt i vår kunskapsöversikt lyfter fram samma 
nyckelstrategier, dvs. undervisningsmetoder som gynnar elevernas möjligheter till att utveckla 
ett historiemedvetande.  

2.10 Etik  
Eftersom kunskapsöversikter består av en sammanställning av tidigare forskning innebär det 
att etisk granskning inte är tillämpbar. Däremot menar Forsberg och Wengström (2016, s. 59) 
att etiska överväganden bör beaktas beträffande urval och presentation av resultat även i en 
litteraturstudie. Allt vårt material är valt utifrån urvalskriterier och redovisade, antingen som 
inkluderade eller exkluderade studier. För att undvika felaktiga och förvrängda resultat har vi 
läst alla primärstudier i sin helhet och översatt engelska texter noggrant. Samtliga resultat är 
redovisade i kunskapsöversikten oavsett om de stöder våra eventuella egna åsikter. Då alla 
steg och tillvägagångssätt är beskrivna och en noggrann referenshantering är använd bidrar 
det till en öppenhet och reproducerbarhet i vår kunskapsöversikt. 

3. Resultat 
Alla människor som på något vis ingår i undervisningssituationer påverkar lärandemiljön. 
Elever, lärare och läroboksförfattare har alla sina egna erfarenheter, bakgrunder, och åsikter 
angående historieämnet och allt detta påverkar hur undervisningen ska se ut och vilket 
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innehåll den ska behandla (Lozic 2018, ss. 8–9). För att förstå de frågor som påverkar all 
undervisning i skolan är den didaktiska pyramiden med dess hörn, elev, skola, metodik och 
innehåll ett bra visuellt hjälpmedel. Lozic (2018) förklarar att alla delarna tillsammans ingår i 
en större samhällelig kontext som i sin tur påverkar synen av, i det här fallet historieämnet. 
Läraren kan genom pyramiden försäkra sig om att alla delar finns med. Hur ska 
undervisningen se ut? För vem ska undervisningen planeras? Och vilket innehåll ska den 
behandla? Skolsystemet med dess lagar och regler finns alltid med som en faktor (Lozic 2018, 
ss. 9–10). 

 

 

	  

Figur 1: Den didaktiska pyramiden (Lozic 2018, s. 9). 

Vi har skrivit vår kunskapsöversikt för att få en fördjupad förståelse för hur 
didaktikforskningen i ämnet historia ser ut. För att få en överblick har vi sammanställt och 
analyserat resultatdelen i det empiriska material vi valt ut. Vi har valt att titta på vilka 
undervisningsmetoder som visat sig utveckla historiemedvetande hos elever i låg- och 
mellanstadiet. Fokus har legat på vad forskningen säger om historiemedvetande hos barn i 
yngre åldrar. Syftet är att ta reda på vilken undervisning som aktiverar och utvecklar ett 
historiemedvetande hos eleverna. Det har vi gjort genom material som är publicerade mellan 
åren 2000–2018. Tre framträdande teman som framkommit i det undersökta materialet och 
som svarar på vår frågeställning är berättelse/narrativ, lilla- och stora historien och läromedel. 
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Nedan följer en redogörelse för vad forskningen anför som betydelsefullt inom dessa teman. 
Därefter beskriver vi vad forskningen utöver dessa tema belyser som relevanta 
undervisningsmetoder för att utveckla ett historiemedvetande hos de yngre eleverna. Slutligen 
beskriver vi också vad det finns för grund till framtida forskning.    

3.1 Berättelse och narrativ  
En framträdande nyckelstrategi i vårt material gällande de undervisningsmetoder som visat 
sig gynna elevers historiemedvetande är narrativet, där läraren undervisar historia genom 
berättelser. Berättelser och narrativ har varit genomgående för den forskning vi tagit del av 
och framförallt Alm (2009), Lozic (2018), Rudnert (2010) och Thorp (2013) beskriver 
betydelsen av det. Berättelsen kan ses som ett verktyg där händelser och saker som är skilda åt 
i tid och rum förs samman. För att förstå oss själva och kunna organisera vår egen verklighet 
är berättelsen och narrativet av betydelse eftersom det är genom narrativet som dåtid, nutid 
och framtid sammanlänkas, detta är vårt historiemedvetande (Alm, 2009, ss. 256–257). 
Historiemedvetandet utvecklas på ett djupare plan då eleverna tar till sig mer detaljerade och 
reflekterande berättelser Thorp (2013, s. 109). Alm (2009, s. 257) sträcker sig längre och 
hävdar att det är svårt att tänka sig att eleverna skulle kunna utveckla historiemedvetandet om 
de inte får skapa berättelser. Detta styrks av Thorp (2013, s. 109) som menar att elevernas 
identiteter och historiemedvetande påverkas av de berättelser eleverna skapar om sig själva. 
Historiemedvetandet aktiveras genom narrativ och det är främst genom berättelser som 
historia kan förstås. Ibland kan berättelse behöva skrivas om och därigenom förändras i de 
fallen även vår historia. Man skulle kunna anta att den förflutna tiden förblir den samma 
eftersom den redan har varit men saker betyder inte alltid samma sak när de blir inkluderade i 
en ny berättelse (Alm 2009, s. 259). 

Rudnert (2010) poängterar narrativets betydelse och anser att tyngdpunkten för yngre elevers 
historieundervisning bör ligga på berättelsen. Det har visat sig att yngre elever ofta minns 
innehållet i en berättelse lång tid efter att de fått ta del av den. Fiktiva berättelser där barn 
reser bakåt i tiden är en utgångspunkt för att utveckla elevernas historiemedvetande. Fördelar 
med skönlitteratur jämfört med läroböcker i historia är att skönlitteratur förmedlar känslor och 
tankar hos huvudkaraktärerna vilket ofta väcker elevernas intresse och reflektioner. 
Läroböckerna däremot inkluderar oftast inte människors tankar och upplevelser av olika 
skeenden (Rudnert 2010, ss. 80, 82, 85). 

Historia handlar om förändring vilket ger narrativet en hög relevans då det är genom 
berättelsen som tiderna hålls ihop. Historiemedvetandets tre delar, dåtid, nutid och framtid 
kan jämföras med berättelsens tre delar, början, mitten och slutet. Alm (2009, s. 258) 
beskriver det som att vi alla lever i en berättelsekontext där dåtiden speglar början, nuet är 
mitten av berättelsen och framtiden utgör slutet. 

Struktur och innehåll i berättelser kan ha inflytande över hur elevernas historiemedvetande 
utvecklas. Berättelser där människor påverkar sina egna liv kan, förutsatt att lärarens 
efterarbete uppmärksammar eleverna på det, verka utvecklande för historiemedvetandet. Detta 
bekräftas av Thorp (2013, s. 111) som menar att berättelser stärker elevernas förmåga att se 
historiska förändringar på ett framåtsyftande sätt, det vill säga att kunna se och förstå hur 
historien har utvecklats av en händelse. Narrativet bör kombineras med arbetet om källor och 
källkritik för ett optimalt historiemedvetande. 

3.2 Lilla och stora historien 
Ytterligare ett framträdande tema för att i undervisningen utveckla elevers historiemedvetande 
är vad som refereras till den lilla historien och den stora historien. Forskningen definierar vad 
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som menas med begreppen lilla och stora historien samt ger konkreta förslag på hur man kan 
arbeta med detta i undervisningen. 

Lilla historien kan vara individens egen släkthistoria eller livsberättelse. Denna lilla historia 
kan sedan relateras till andra människor och omgivningen i den stora historien (Lozic 2018, s. 
12). Den lilla historien bör kopplas till den stora, genom att utgå ifrån elevernas egna liv samt 
vara upplevelsebaserad (Hartsmar 2001, s. 242). Thorp (2013, s. 109) menar att 
historiemedvetandet utvecklas när den lilla och den stora historien möts, vilket sker när 
eleverna gör personliga kopplingar med historian de möter i skolan. Eftersom elevernas 
personliga upplevelser och erfarenheter av historia ligger till grund för hur de förstår ämnet 
måste den lilla historien tas med i beaktande för att historiemedvetandet ska utvecklas. Lozic 
(2018, s. 16) håller med om att elevernas historiemedvetande utvecklas i skolan, men tillägger 
att en stor del av historiemedvetandet utvecklas även utanför skolan.  

Enligt Rudnert (2010, ss. 80–81) är en konkret undervisning som engagerar eleverna 
emotionellt önskvärt. Lozic (2018) föreslår genom sin forskning arbete med släktforskning i 
undervisningen, då det kan involvera både den lilla och stora historien. Genom släktforskning 
stärks ofta elevernas identitet och det tydliggörs för eleverna att människor som lever idag är 
en länk i en historisk kedja. Att arbeta med den nära historien är också en undervisningsmetod 
för att länka den lilla och stora historien. Begreppet den nära historien handlar i första hand 
om geografisk närhet men det kan även syfta på fritidsintressen som mode och musik vilka är 
viktiga för identitetsarbetet. Utifrån den stora historien kan exempelvis samhällsförändringar 
förklaras genom den lilla historien (Lozic 2018, s. 39–41). Att undervisning som utgår från 
barnens närmiljö kan stärka historiemedvetandet styrks av Rudnert (2010, ss. 80–81) som 
även menar att det arbete som utgår från elevernas närmiljö lär eleverna hantera abstrakta 
begrepp under en process där de samtidigt utvecklar sin identitet. 

3.3 Läromedel  
I historieämnet utgår generellt stor del av undervisningen från läromedel. I läromedel har vi 
inkluderat läroböcker i ämnet historia och skönlitteratur. Vad det gäller läroböcker är 
forskningen relativt samstämmig, där mycket kritik riktas både från elever och lärares håll. 
Den forskning som angår skönlitteratur som undervisningsmetod är mer tudelad. 

Få läromedel förknippas så mycket med skolan som läroboken (Olsson 2016, ss. 63–64) 
vilken har visat sig ha en väldigt stor plats inom historieundervisningen i Europa. Detta trots 
att det visat sig att eleverna inte uppskattar arbete med läroböcker lika mycket som de 
uppskattar andra undervisningsmetoder (Lozic 2018, s. 11). Olsson menar att förväntningarna 
på läroböcker är låga hos både elever och lärare (Olsson 2016, s. 75), men trots det förväntas 
eleverna läsa mängder med läroböcker under sin skoltid Läroböckerna har dels till uppgift att 
förse eleverna med de fakta som behövs för undervisningen och dels en demokratiserande 
uppgift då läroböcker ofta är den enda typ av böcker som många människor läser. Läroböcker 
styr i viss mån vilka värderingar och kunskaper som anses viktiga (Olsson 2016, s. 63). Yngre 
elever tror mycket på det som står i läroböckerna (Rudnert 2010, s. 81) och använder 
böckerna som en mall över hur de tror en faktatext ska se ut (Olsson 2016, s. 63). 

Precis som vid all undervisning är det av vikt att läraren reflekterar över vilka böcker som 
används eftersom utvecklandet av elevernas historiemedvetande är beroende av vilken 
historia som förmedlas (Lozic 2018, s. 106). Att historieundervisningen i Sverige överlag ser 
ganska lika ut beror enligt Hartsmar (2001, s. 238) på att skolorna ofta har kvar gamla 
läroböcker som undervisningen bygger på då lärarna ofta känner en trygghet i att undervisa i 
sådant de är vana vid. Även Rudnert (2010, s. 81) menar att många lärare utgår från 
läroböckerna när de planera sin undervisning. Dessa gamla böcker inkluderar oftast endast ett 
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dåtidsperspektiv utan koppling till nutid och framtid (Hartsmar 2001, s. 241), medan nyare 
böcker oftare inkluderar dåtid, nutid och framtid samtidigt vilket verkar utvecklande för 
historiemedvetandet. De läroböcker som behandlar moraliska värden har visat sig ha lättare 
att koppla samman de tre tidsdimensionerna som behövs för att utveckla elevernas 
historiemedvetande (Thorp 2013, ss. 110–111). De moderna läroböckerna med olika 
tidsdimensioner är dock inte dominerande på marknaden för historieläroböcker (Rudnert 
2010, s. 82), detta trots att Hansson (2010, s. 143) menar att de svenska skolorna ofta är 
relativt fria att välja vilka läromedel som köps in till skolan till skillnad mot många andra 
länder där styrdokumenten är mer detaljerade. Texterna i de äldre läroböckerna sätts sällan in 
i förklarande sammanhang (Rudnert 2010, s. 82), och händelsers orsaker förklaras inte, vilket 
innebär att eleverna får lära sig att vikingarna gav sig ut i sina skepp för att handla och 
plundra men inte orsakerna bakom (Hartsmar 2001, s. 14). 

Trenden för läroböcker i historia för de yngre eleverna handlar om fiktiva berättelser där 
eleverna reser tillbaka i tiden vilket är utvecklande för elevernas historiemedvetande. 
(Rudnert 2010, s. 82) Även Ingemansson (2007) ser en vinst om undervisningen kombinerar 
läroböckerna med skönlitteratur. Vissa böcker börjar med berättande texter som åtföljs av 
fakta samt bilder med bildtext (Ingemansson 2007, ss. 8-9). Flera forskare ser fördelar med att 
använda skönlitterära verk i historieundervisningen eftersom läroböckerna oftast inte 
beskriver människors upplevelser och känslor vilket är två nödvändiga ingredienser för att 
lärande ska uppstå (Rudnert 2010, s. 82–83). Ingemansson (2007, s. 96) menar att elevernas 
historiemedvetande aktiveras genom känslor och emotionella upplevelser vilket ofta uppstår 
då eleverna får möjlighet att göra jämförelser med sina egna liv. Dock finns det en risk att 
eleverna inte förstår att historia går att tolka på många olika sätt när läroböckerna allt mer 
börjar likna skönlitteratur. (Rudnert 2010, s. 82). Ingemansson (2007) tycker att 
historieundervisningen kan ta sin början i skönlitteraturen och därefter gå vidare med att 
eleverna själva får välja bland läroböcker och skönlitteratur för att hitta sin egen väg till 
lärande. Att läsa skönlitteratur utan att samtala om texten har visat sig ha liten effekt på 
utvecklandet av historiemedvetandet. En trolig orsak tros vara att eleverna mest läser för att få 
reda på fortsättningen (Ingemansson 2007 s. 98). 

Genom att låta eleverna arbeta med lärobokstexter och bryta ner dess innehåll och mening kan 
eleverna få kunskaper om hur historiska händelser skapar tolkningar av världen då texter kan 
anta olika perspektiv för att framhäva eller dölja händelser i historien. Olika grupper tjänar på 
olika tolkningar och perspektiv, medan andra grupper kan uteslutas eller beskrivas negativt. 
(Lozic 2018, ss. 152–157). Det är inte bara skönlitteratur som visat sig vara bra komplement 
till läroboken. Lozic (2018) menar att läroböcker som utgår från livsberättelser, som till 
exempel brev och dagböcker eller genom att låta eleverna släktforska kan det hjälpa eleverna 
att leva sig in i andra människors livssituationer samtidigt som de inser att de är en del av en 
historisk kedja samtidigt som vanliga människors får sin röst hörd samtidigt som deras liv 
skildras. Genom att eleverna får intervjua människor i sin närhet får de ta del av värderingar 
och minnen vilket kan ge mening för de enskilda eleverna.  Dessa muntliga källor kan 
jämföras med den stora historien som finns i läroböckerna (Lozic 2018, ss. 41–42). 

Det finns mycket kritik mot läroböcker och enligt Lozics (2018) undersökning var elever, 
lärare och läroboksförfattare överens om att en individuell och anpassad undervisning är 
viktigt medan lärobokens uppgift är att föra vidare nödvändiga fakta av ett visst antal 
historiska händelser av en gemensam och allmän historia (Lozic 2018, ss. 103). Nu för tiden 
möter eleverna historia även utanför skolan i form av till exempel filmer och böcker vilket gör 
att eleverna har en förförståelse om olika historiska skeenden som inte nödvändigtvis behöver 
stämma överens med läroböckernas förmedling (Olsson 2016, ss. 63–64). Film och andra 
medier som gestaltar historia på ett annorlunda sätt än läroböckerna är ett bra komplement till 
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läroboken även då det gäller faktakunskaper (Ingemansson 2007, s. 9). Det som eleverna 
anser vara viktigt inom historieämnet behöver inte heller stämma överens med lärobokens 
vilket skulle kunna förklara varför eleverna inte tycker om att arbeta med läroboken (Olsson 
2016, ss. 74–75). Olsson menar att läroböcker ses som ett passivt arbetssätt av eleverna där de 
endast ska läsa och memorera fakta medan filmvisning istället leder till diskussioner och 
analyser vilket är uppskattat hos eleverna. Ett enligt eleverna roligare arbetssätt hade hjälpt 
dem att ta till sig innehållet i böckerna på ett bättre sätt. (Olsson 2016, s. 75). Ytterligare kritik 
mot läroböckerna i historieundervisningen handlar om att böckerna är strukturerade 
kronologiskt vilket praktiskt innebär att de yngsta eleverna får arbeta med stenåldern vilket 
har konstaterats ligger för långt bort ifrån vår egen tid och är för komplext för de yngre 
eleverna (Rudnert 2010, s. 81). Detta kronologiska upplägg kan ses som ett gatlopp där 
eleverna arbetar från period till period (Rudnert s. 81) Olsson (2016) menar att ju närmare 
tidsålder vi kommer nutiden desto större utrymme ges det i läroböckerna vilket i sin tur gör att 
dessa perioder framstår som viktigare än tidigare historiska tidsperioder (Olsson 2016, ss. 70–
71). Olsson (2016, ss. 73–74) fortsätter kritiken och förklarar vidare att läroböcker enbart 
visar ett perspektiv och en tolkning av historiska händelser. Thorp (2016, s. 233) påstår att det 
historiemedvetande som eventuellt kan finnas i en lärobok i historieämnet är författarens eget 
då det är författaren som skapat berättelserna i boken. 

3.4 Strategier för historiemedvetande 
Ovan har vi beskrivit vad vi genom vårt forskningsmaterial funnit vara de mest väsentliga 
nyckelstrategierna för att aktivera och utveckla elevernas historiemedvetande. Förutom det vi 
redan ovan nämnt som tre genomgående teman finns vissa beröringspunkter i forskningen 
som vi anser vara av för stor relevans för att kunna exkluderas. 

Både Lozic (2018, s. 148) och Rudnert (2010, s. 76) betonar den grundläggande strategin 
inom didaktik, att anpassa undervisningen efter eleverna och deras intressen. För att lyckas 
med en sådan undervisning är det viktigt att läraren tar sig tid att skaffa kunskaper om 
elevernas intresseområden. I historielärarnas lektionsplanering bör faktorer som elevernas 
ålder, bakgrund, erfarenheter och fritidsintressen som sport, musik och mode tas i beaktning. 

Rudnert (2010, s. 79) ger exempel på konkreta undervisningsmetoder som kan skapa en ökad 
förståelse hos eleverna. Ett sådant exempel är att trä pärlor på ett snöre. Varje pärla motsvara 
en månad och genom att låta eleverna trä på pärlor motsvarande sin ålder och jämföra längden 
på snöret med lärarens pärlband kan elevernas intresse för både tid och ålder väckas. 

Hand i hand med att anpassa undervisningen efter elevernas intressen går den 
upplevelsebaserade undervisningen, vilken starkt förespråkas hos Rudnert (2010, s. 81, 90) 
men som varken bekräftas eller dementeras i vårt övriga forskningsmaterial. 
Upplevelsebaserad undervisning kan innebära gestaltande undervisningsmetoder med 
exempelvis tidsresor eller museibesök, det kan också innefatta läsandet av skönlitteratur. 
Tidsresor är en form av rollspel där eleverna klär sig i tidstypiska kläder och förflyttas tillbaka 
i historien. När eleverna själva får uppleva en historisk period kan det ge en djupare förståelse 
och ett högre historiemedvetande eftersom eleverna själva kan reflektera över samt göra 
jämförelser mellan nu och då (Rudnert 2010, ss. 86–87). Skönlitteraturläsning kan ses som en 
upplevelsebaserad undervisning då den ger upphov till känslomässiga upplevelser vilket är en 
viktig komponent för att ett lärande ska uppstå. Dessa känslomässiga upplevelser har visat sig 
vara väsentliga för de yngre elevernas lärande. Genom inlevelse lär sig eleverna abstrakta 
begrepp samtidigt som de får en ökad förståelse för historiska händelser. Storyline är ett 
konkret exempel på ett undervisningssätt där eleverna arbetar med inlevelse när de skapar och 
gestaltar en berättelse med tid, plats, karaktärer och händelser (Rudnert 2010, ss. 83–84). 
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En annan viktig aspekt inom den historiedidaktiska forskningen är perspektivet på nationell 
historia. I dagens globala och multikulturella samhälle är det långt ifrån alla elever som 
identifierar sig med och kan relatera till den historia som undervisas i skolans låg- och 
mellanstadier. Elever med invandrarbakgrund kan exempelvis tycka att det är intressant att 
studera historia kopplad till ursprungslandet. Detta kan ses som ett särintresse vilket är viktigt 
att ta tillvara (Lozic 2018, ss. 73, 94, 96–99). Elever med invandrarbakgrund är oftast inte 
enbart intresserade av sitt eget ursprungslands historia utan att de tenderar att överlag vara 
mer intresserade av historieämnet, såväl lokalt som globalt, än etniskt svenska elever Lozic 
(2018, s. 12). 

Ett tema som Hartsmar (2010) belyser i sin avhandling är hon ensam om att belysa, nämligen 
tematisk undervisning. Hennes avhandling diskuterar kring elevers svårigheter att ordna 
händelser kronologiskt i en tidslinje och pekar på att historieundervisningen istället skulle 
kunna ha ett tematiskt upplägg som komplement. Hon vill med andra ord inte utesluta en 
tidslinje i undervisningen utan argumenterar snarare för betydelsen av den. 

3.5 Resultatdiskussion   
Eftersom Ammert (2009, ss. 293–307) framställer begreppet historiemedvetande på ett 
distinkt sätt har vi valt att i denna kunskapsöversikt använda oss av hans teori för att klargöra 
för läsaren vad vi ämnar tillräkna begreppet. I relation till vår frågeställning, vilken 
undervisning har visat sig utveckla ett historiemedvetande hos elever i låg- och 
mellanstadiet? och i relation till Ammerts (2009) teori kring historiemedvetande har vi 
kommit fram till ett antal nyckelstrategier, d.v.s. undervisningsmetoder för att läraren ska 
kunna ges förutsättningar att aktivera och utveckla ett historiemedvetande hos eleverna. 
Utifrån vår forskningsöversikt kan vi se att framträdande var betydelsen av 
narrativet/berättelsen som hjälper till att sammanfoga händelser som är skilda åt i tid och rum. 
Tyngdpunkten för elevers historiemedvetande bör ligga på berättelsen (Rudnert, 2010 s. 80). 
Alm (2009, s. 257) menar till och med att det är svårt för elever att kunna skapa sig ett 
historiemedvetande utan att man skapar berättelser. 
 
En annan väsentlig del i undervisningen som bekräftas i det forskningsmaterial vi tagit del av 
är att eleverna får möjlighet att relatera den lilla historien till den stora historien. Elevernas 
personliga upplevelser och erfarenheter ligger till grund för hur eleverna förstår historia. 
Historiemedvetande utvecklas när den lilla och stora historien möts och eleverna gör 
personliga kopplingar med den historia de möter i skolan (Thorp 2013, s. 109–110).  
 
Ytterligare en avgörande del i undervisningen för att utveckla ett historiemedvetande är vilka 
läromedel som används. Att läraren reflekterar över vilka läroböcker de använder i 
undervisningen och hur de används är relevant för att kunna utveckla elevernas 
historiemedvetande (Lozic 2018, s. 106). 
 
Utöver dessa av oss kallade nyckelstrategier finns några undervisningsstrategier för att ha 
möjlighet att aktivera elevernas historiemedvetande som nämns i vårt forskningsmaterial och 
som vi därför inte vill utesluta i denna kunskapsöversikt nämligen betydelsen av; att fånga 
elevernas intresse, upplevelsebaserad undervisning, nationellt perspektiv och tematisk 
undervisning. 

3.6 Framtida forskning  
Det finns ett stort behov av vidare forskning inom områdena historiemedvetande, 
historieundervisning och historiedidaktik för elever i de yngre åldrarna. Instone (2013), Lozic 
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(2018), Ingemansson (2007), Hansson (2010, Thorp (2013) och Rudnert (2010) är alla 
överens om att det finns luckor i forskningen och att behovet av vidare undersökningar är 
stort.  
 
Utifrån vår kunskapsöversikt och vår frågeställning har vi funnit ett stort behov av vidare 
forskning inom flera områden vi anser extra intressanta då det gäller historiemedvetande, 
historieundervisning och historiedidaktik. Ett framtida forskningsfält utifrån våra resultat som 
visar hur viktig berättelsen och narrativet är för elevernas utvecklande av historiemedvetandet 
är forskning som visar vad det är som gör att just berättandet och narrativet verkar 
utvecklande för historiemedvetandet (Thorp 2013, s. 114). Det har även visat sig att det finns 
ett behov av att forska om hur de texter som visat sig utveckla historiemedvetandet är 
utformade samt att analysera skönlitterära böcker som används i historieundervisningen då det 
blir allt mer vanligt att använda skönlitteratur i undervisningen (Ingemansson 2007, s. 100). 
Detta är ett intressant område utifrån vårt resultat. 
 
Eftersom begreppet historiemedvetande inte är centralt i engelskspråkiga länder där 
forskningen istället inriktar sig på att undersöka utryck för historisk förståelse, bidrar det till 
att det saknas forskning angående yngre elever och historiemedvetande (Rudnert 2010, s. 84, 
91). Utifrån de allmändidaktiska strategierna där man utgår från eleverna och deras intressen 
anser vi att vidare forskning om historiemedvetande i relation till elevernas bakgrund och 
erfarenheter är viktigt då det kan vara svårt att få en genuin bild av elevernas utvecklande av 
historiemedvetandet utan att känna till så mycket om deras livskontext (Instone 2013, s. 60). I 
det sammanhanget är det även viktigt att undersöka elevernas egna reflektioner angående 
historieämnets syfte och innehåll (Lozic 2018, s. 11).  

3.7 Avslutande reflektion 
Även om vi redan i inledningsskedet till denna kunskapsöversikt anade att forskningen om 
yngre elevers historiemedvetande var bristfällig så har vi genom denna översikt tydliggjort 
vilka luckor som finns inom forskningsfältet. Den mesta forskning som vi presenterar i 
resultatet är gjord på äldre elever (högstadiet och gymnasiet). Dock kan vi inte dra några 
slutsatser om resultatet skulle sett annorlunda ut om forskningen enbart inriktat sig mot yngre 
elever. Trots att denna kunskapsöversikt identifierat brister inom forskningsfältet kan det 
antas att undervisningsmetoderna till stor del är överförbara i olika skolsystem, exempelvis 
från högstadiet till låg-och mellanstadiet. Men utöver att vi genom denna kunskapsöversikt 
kommit fram till att det finns god grund för fortsatt forskning som riktar sig mot yngre elever 
och utvecklingen av deras historiemedvetande har vi också kommit till insikt med att 
historiemedvetandet behövs för att kunna binda samman vårt förflutna med vår nutid och vår 
framtid för att själva finnas till.  Vår förhoppning är att denna kunskapsöversikt kan bidra med 
vilka konkreta undervisningsmetoder som lärare kan använda sig av för att aktivera och 
utveckla elevernas historiemedvetande. Vi lever i tiden och då måste vi också förstå oss själva 
i tiden. Tiderna; förfluten tid, nutid och framtid hålls ihop genom berättelsens början, mitt och 
slut (Alm 2009, s. 258 
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5. BILAGOR 

5.1 Dokumenterade sökningar 
Ordet ”Historiemedvetande” ingår i alla sökningar. 
Bilaga 1  
Datum Databas, 

bokhylla 
eller 

tidskrift 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Kom
menta

rer 

Intressanta träffar 

181113 Databas 
Primo 

Historie- 
undervisning 

Peer 
reviewed, 
2008-2018 

47 
träffar 

 ”På tal om 
historieundervisni
ng” 

181113 Databas 
Primo 

Historie- 
didaktik 

Peer 
reviewed 
1997-2018 

35 
träffar 

 ”Historieundervis
ningens 
utmaningar” 

181113 Databas 
Primo 

Historie- 
didaktik 
AND 
forskning 

2000-2018 15 
träffar 

 ”Svensk 
historiedidaktisk 
forskning” 

181113 Databas 
Primo 

Elever 2000-2018 3 
träffar 

 ”Historiemedveta
nde. Elevers 
tidsförståelse i en 
skolkontext” 

181113 Databas 
Primo 

Historie- 
medvetande 

2000-2018 60 
träffar 

 ”Vad är 
historiemedvetan
de och varför är 
det viktigt?” 

181114 Databas 
Primo 

Historical 
consciousnes
s 

Peer 
reviewed, 
tidskrift, 
2008-2019 

2692 Fick 
väldig
t 
många 
träffar 
och de 
flesta 
handla
de inte 
om 
utbild
ning 
eller 
skola 

 



 

 
 

181114 Databas 
Primo 

Historical 
consciousnes
s 

Peer 
reviewed, 
tidskrift, 
2008-2019, 
History & 
theory 

19 
träffar 

Inget 
som 
verkad
e 
intress
ant att 
läsa. 
För 
smal 
söknin
g 

 

181114 Databas 
ERIC 
(ProQuest) 

Historical 
consciousnes
s 

Peer 
reviewed, 
journal 
articles, 
2000-2019 

269 
träffar 

Fler 
artikla
r som 
handla
r om 
skolan
. 

”Moving forward 
while looking 
back” 
”Historical 
consciousness as 
a pedagogical 
device” 

181114 Databas 
Primo 

Historical 
consciousnes
s 

Peer 
reviewed, 
education, 
2010-2018 

161 
träffar 

 ”Issues in 
designing 
assessments of 
historical 
thinking” 

181115 Databas 
Primo 

Historieunde
rvisning 
AND medier 

2000-2018 13 
träffar 

 ”Medier i 
historieundervisni
ngen” 

181115 Databas 
Primo 

Historie- 
didaktisk 
forskning 
AND barn 

2000-2018 8 
träffar 

 ”En översikt över 
historiedidaktisk 
forskning med 
inriktning mot 
yngre barn” 

181115 Databas 
Primo 

Historia 
AND yngre 
elever 

2008-2018 15 
träffar 

 ”Att lära av det 
förflutna: Yngre 
elevers förståelse 
för och 
motivering till 
skolämnet 
historia” 

181117 Avhandling
ar.se 

Historieunde
rvisning 

 25 
träffar 

 ”Historieintresse 
& 
historieundervisni
ng. Elevers och 
lärares 
uppfattningar om 



 

 
 

historieämnet” 

181118 Databas 
ERIC 

History 
AND 
teaching 

2010-2018 1043 
träffar 

 ”Learning history 
in early 
childhood: 
Teaching 
methods and 
children's 
understanding” 

181121 Databas 
Primo 

Historia 
AND yngre 
elever 

2000-2018 15 
träffar 

 ”Att lära av det 
förflutna: Yngre 
elevers förståelse 
för och 
motivering till 
skolämnet 
historia” 
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Tidskriftsartikel 

Larsson 
 

2016 Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk 
forskning i praktiken 

Bok 

Schullerqvist 
 

2005 Svensk historiedidaktisk forskning  Forskningsöversikt 
 

Stolare 
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