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Abstrakt 
In this study historical consciousness is the main object of interest. Historical consciousness 

has been described as a problematic didactical tool for teachers to use in the daily activity. 

The reason for it is because the concept is somewhat vague and there is no clear consensus for 

how to use it. However, in the Swedish guidelines for how teachers should work, history 

historical consciousness is mentioned as the purpose of all historical education. Because of 

the important role of this concept, this study tries to once more to evaluate how teachers work 

with the concept in their daily activity. What separates this study from previous ones is that it 

focusses on the aspects of historical consciousness instead of teachers understanding of the 

concept. Seven teachers where interviewed about how they teach history and their description 

was compared to a theoretical background regarding historical consciousness. The result 

showed that all teachers that participated in the study work with historical consciousness in 

some regard, some more than others. How teachers work with the concept is also described. 

The main conclusion of the study is that teachers that follow their national guidelines of the 

history subject tend to work with historical consciousness whether there are aware of it or not. 
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Inledning  
Historia, ett ämne som funnits i skolan under en lång period. Men varför studerar vi historia 

egentligen? Tittar vi tillbaka användes historia för att dokumentera kunskap. Lärda 

memorerade viktigt information och förde det vidare till sina lärjungar. När människan 

bemästrade skrivkonsten började vi skriva ner vad vi såg och lärde oss, och historiskt material 

uppstod. Idag är vi i mångt och mycket mästare på att dokumentera och kartlägga 

information, och genom den tekniska utvecklingen har historikerns roll i samhället förändrats. 

Idag är en historiker inte längre enbart en nedtecknare utan en person som granskar, 

analyserar och utvärderar historien för att dra slutsatser om vår egen tid och framtid. Man kan 

prata om en förändrad kunskapssyn inom historieämnet. Historia har gått från ett ämne som 

fokuserar på att memorera och återberättat information till ett färdighetsämne med 

inriktningen att utveckla kompetenser att begripliggöra historien med.1 

 

Den förändrade kunskapssynen inom historieämnet berör även skolan och dess verksamhet 

och påverkar undervisning av historia runt om i landet. Däremot har det visat sig att 

utveckling av kunskapssynen inom historieämnet i skolan har gått långsammare än inom den 

vetenskapliga verksamheten. 2 I anslutning till den här utmaningen har det på senare tid 

uppstått historiedidaktiska begrepp som syftar till att utveckla förmågor att utvärdera, 

analysera och jämföra historia med. I nordisk historiedidaktisk tradition har det kallats 

historiemedvetande, i Amerikansk; Historical thinking. 

 

Eftersom uppsatsarbetet tar plats i Sverige ska vi använda oss av historiemedvetande vilket 

också är utgångspunkten för denna uppsats. Det avser processen att omvandla trivial historisk 

information till något mer. Genom historiemedvetande skapar en individ ett större 

sammanhang av historia och använder sedan den kunskapen för att begripliggöra den egna 

världen. Historiemedvetande kan idag hävdas vara en viktig utgångspunkt för 

historieundervisning3 och begreppet återfinns i syftet för historia i skolans styrdokument på 

både grund och gymnasial nivå. Det som intresserar med historiemedvetande är att trots den 

                                                      
1 Seixas P & Morton T, The big six Historical thinking Concepts, 2013 s. 3-4. 
2 The big six Historical thinking Concepts, 2013 s. 4-7. 
3 Thorp. (2016). Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning. In (pp. 214-241) s. 214 
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viktiga framtoning begreppet får i skolans styrdokument finns det studier som visar att 

begreppet är ointressant för lärare, vilket för oss vidare till uppsatsens problemformulering. 4 

 

Problemformulering 

Historiemedvetande har kritiserats för sin vaghet och ett antal studier har visat att lärare inte 

har en korrekt uppfattning av begreppet när deras förståelse jämförs med den senaste 

forskningen. Studierna visar att när lärare inte är insatta i begreppet är det svårt för dem att 

realisera det i sin undervisning. 5 I kontrast finns det studier som visat att det går arbeta med 

att utveckla elevers historiemedvetande genom att använda specifika metoder.6 Utifrån de 

tidigare studierna den här uppsatsen bygger på framstår det som att lärarna misslyckas med att 

arbeta med historiemedvetande. Resultatet förvånande mig personligen då jag efter att ha läst 

omfattande om historiemedvetande och genomfört VFU i samband med lärarutbildningen 

fann att historiemedvetande ändå är en integrerad del av undervisningen. En annan 

observation under VFU:n var att begreppet inte är något man talar öppet om eller använder i 

lärares yrkesspråk. På grund av att historiemedvetande beskrivits som vagt och problematiskt 

kan det finnas ett värde i att försöka studera begreppet igen men utifrån en ny metod för att 

utvärdera om historiemedvetande är ett problematiskt begrepp för lärare eller ej. För att 

metoden ska bli användbar ska den bryta historiemedvetande det i dess beståndsdelar och 

försöka specificera det i så stor utsträckning som möjligt. Så istället för att fråga lärare hur de 

arbetar med historiemedvetande ska historiemedvetande brytas ner till några hanterbara 

strategier och sedan intervjuas lärare hur de undervisar utifrån dem. Om detta lyckas skulle 

det bidra med att skapa en ny metod att studera ett svårt men viktigt begrepp. Ifall det generar 

goda resultat kan man genomföra studien i större skala och ytterligare skapa förståelse för 

begreppet. Ett annat bidrag är att genom att bryta ned historiemedvetande i några mer 

                                                      
4 Sverige. Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : Reviderad 

2017 s. 199. 
5Joakim Jonsson, ”Vad innebär historiemedvetande”. En studie om sex historielärares förhållande till begreppet 

historiemedvetande. Opublicerade examensarbete(Göteborgs universitet: KPU 2014.) s. 6. 38. 42. 43, Peter 

Szczenpanski ”Historiemedvetande- Ett problematiskt begrepp”. Historielärares uppfattning om begreppets 

definition och användning. Opublicerad examensarbete(Karlstad universitet: Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap, historia. 2016.) s. 2. 15. 40-41, Fredrik Abrahamsson ”Då – nu – sedan? Lärares tolkning av 

historiemedvetande” En kvalitativ undersökning baserad på samtalsintervjuer med lärare år 4-9. Opublicerat 

examensarbete (Uppsala universitet: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 2011.) s. 5-6. 

32-35. 
6 Berntsson, K. (2012). Spelar släkten någon roll?: "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande. 2012. S. 

169, Dahl, S., & Forskarskolan i historia och historiedidaktik. (2013). Folkmord Som Film : Gymnasieelevers 

Möten Med Hotel Rwanda - En Receptionsstudie. S. 250-252, Johansson, C. (2014). Högstadieungdomar skriver 

historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap: Teaching, Literacy 

and Historical Consciousness in a New Media Environment. Licentiatavhandlingar från Forskarskolan Historiska 

medier, Licentiatavhandlingar från Forskarskolan Historiska medier, 2014. s.26.27 
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hanterbara beståndsdelar kan man bättre förklara för lärare som skall använda begreppet vad 

det innebär i praktiken vilket skulle kunna hjälpa lärare utveckla sin historieundervisning. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka historiemedvetande i lärares utsaga av sin 

undervisning. 

 

1. Hur överensstämmer lärares beskrivning av sin undervisning med den teoretiska 

bakgrunden kring historiemedvetande som presenteras i denna uppsats. 

2. Hur tar historiemedvetande sig i utryck i olika lärares berättelse kring sin 

undervisning  
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Tidigare forskning  
 

Historiemedvetande  

I texten nedan presenteras bakgrunden kring begreppet historiemedvetande. 

Historiemedvetande har använts som ett historiedidaktiskt begrepp i mer än 20 år i norden. 

Begreppet, myntat av Karl-Ernst Jeisman, syftar till en ”förståelse av sammanhangen mellan 

tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden”7. Jeismans artikel 

Geschichtsbewusstsein har använts i flera studier för att definiera historiemedvetande. 

Konceptet återfinns hos alla människor som reflekterar över och integrerar historia i sin egen 

identitet. Att fundera över hur historia har format den egna identiteten är något som inte alltid 

sker öppet, eller ibland ens medvetet. Däremot är det något som ändå sker hos de flesta 

människor och utan att formas av historien skulle vi inte kunna fungera som samhällsvarelser. 

Historiemedvetande har också beskrivits som alla former av medvetande som berör 

processförhållanden mellan dåtid, nutid och framtid där processen betraktas som betingad 

eller framkallad av människors handlingar. Konkret skulle det innebära att individer som 

reflekterar över hur det historiska format dem, påverkat deras framtid och satt sin egen tillvaro 

i förhållande till den historiska använder den mentala förmågan som kallas 

historiemedvetande. 8 

 

Historiemedvetande kan även förstås genom en individs historiebruk, vilket syftar till 

användning av historia9. Jörn Rüsen har tittat på hur människor berättar om historia och vad 

det har för syfte när det återberättar något historiskt. Desto djupare syfte som utrycks när 

historia återberättas desto mer utvecklat historiemedvetande besitter individen. Kort sagt kan 

man säga att om en individ berättar om historia för att återge en händelse så besitter personen 

ett” mindre” utvecklat historiemedvetande och om personen berättar om historia för att till 

exempel kritisera ett samhällsfenomen då besitter individen en mer utvecklad förståelse av 

begreppet. 10 

 

                                                      
7 Karlsson, K., & Karlegärd, C. (1997). Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur. s. 51. 
8 Potapenko, I., & Lärarhögskolan i Stockholm. (2006). Elevens egen historia och skolans historieundervisning: 

Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien (GEM rapport, 4). Stockholm: 

Lärarhögskolan i Stockholm. s.33-36 
9 Nationalencyklopedin, historiebruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/historiebruk (hämtad 

2018-10-24) 
10 Rüsen, J. (2005). History : Narration, interpretation, orientation (Making sense of history ; 2). New York: 

Berghahn Books. s.27-34. 
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Historiemedvetande har också förklarats av Robert Thorp genom en individs historiebruk. 

Skillnaden mellan Thorp och Rüssen är att Thorp fokuserar på individers förmåga att 

kontextualisera. Det betyder att man placerar något i ett sammanhang, i det här fallet 

historien.11 Genom att förstå hur historiska händelser hänger ihop med andra historiska 

händelser och händelser som sker idag utrycks ett historiemedvetande.12  

 

Begreppet går således förstå på olika sätt beroende på vilket syfte studien har och detta är 

något som blivit kritiserat i tidigare studier. För att bemöta kritiken skriver Karlgärd och 

Karlsson att begreppet måste definieras utifrån den egna forskarens didaktiska ståndpunkter. 

Historiemedvetande behöver alltså förstås ur synvinkeln för detta arbete för att bli praktiskt 

tillämpningsbart13.  

 

Då flera studier har anslutit sig till Jeismans förståelse av begreppet historiemedvetande 

kommer även denna uppsats att göra det för att det är en relevant utgångspunkt.14 Observera 

att det enbart är i övergripande bemärkelse och exakt hur begreppet skall förstås förklaras 

under rubriken teori. 

  

                                                      
11 Nationalencyklopedin, kontextualisera. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kontextualisera (hämtad 2018-10-24) 
12 Thorp, 2016, s. 215. 227- 230. 
13 Historiedidaktik 1997, s. 51-53. 
14 Rüsen 2005, s.27-34, Historiedidaktik 1997, s. 58, Thorp 2016, s. 227. 
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Historiemedvetande, skola och undervisning 

Under rubriken presenteras forskningsfältet över historiemedvetande i samband med skolans 

verksamhet. Här behandlas både didaktiska redskap för att utveckla historiemedvetande och 

hur lärare har tolkat och använt begreppet.  

Tidigare studier har undersökt hur historiemedvetande utvecklas genom olika didaktiska 

redskap. Alla redskap som redogjorts för har gemensamt att de lyckats utveckla elevers 

historiemedvetande.15 Cecilia Johansson visade i sin studie hur historiemedvetande utvecklas i 

samband med att elever skriver historiska blogginlägg baserat på andra världskriget. Studien 

baserades på att eleverna fick en fiktiv historisk karaktär som de sedan skapade en berättelse 

kring baserad på historiska fakta. Genom att studera hur eleverna utryckte sig i sina berättelser 

kunde Johansson urskilja deras historiemedvetande och se hur det förändrades desto mer de 

arbetade med uppgiften.16 Steven Dahl undersöker i sin studie hur historiemedvetande 

utvecklas i samband med film i undervisning. Filmen som studerades var Hotell Rwanda. 

Eleverna förbereddes genom att läsa på om händelsen innan de såg filmen och sedan 

efterarbetades den genom diskussioner och egna texter. Genom att studera elevernas 

diskussioner före och efter filmen studerade Dahl hur deras historiemedvetande 

förändrades.17Kerstin Berntsson studerade historiemedvetande genom att observera elevernas 

förmåga att placera den egna historien, det vill säga elevernas familjehistoria, i kontexten till 

den ”större” historien som återfinns i elevernas läroböcker. Eleverna fick sedan skriva texter 

där Berntsson studerade hur deras historiemedvetande uttrycktes.18 

En gemensamhet i dessa studier är att de lyfter fram att historiemedvetande utvecklas när 

eleverna kommer närmare historien och blir mer engagerade.19 För att engagera eleverna 

skriver Berntsson ”Lärare måste hjälpa sina elever att ställa meningsfulla frågor till det 

förflutna, frågor som hjälper dem organisera det förflutnas många olika 

perspektiv.”20Ytterligare något studierna har gemensamt är att de ställer krav på eleverna att 

kombinera sin nuvarande kunskap med ny historisk information och tvingas sedan förändra 

sin världsuppfattning. Dahl skriver till exempel att film erbjuder ett spännande sätt att utmana 

sin nuvarande uppfattning. Film väcker känslor och presenterar fakta på ett sätt som både 

                                                      
15 Berntsson 2012, s. 169, Dahl 2013, s. 250–252, Johansson 2014, s. 26–27. 
16 Ibid, s. 1–4.  
17 Dahl 2013, s. 11–17, 250–252.  
18 Berntsson 2012, s. 15–16, 170–171. 
19 Johansson 2014, s. 1-2, Dahl 2013, s. 2-3, Berntsson 2012, s. 15–16. 
20 Berntsson 2012, s. 170. 
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erbjuder distans och närhet till ämnet.21 En relevant skillnad i dessa studier är att de alla 

studerar historiemedvetande utifrån olika metoder och olika teoretiska bakgrunder. Johansson 

kombinerar exempelvis begreppet historiemedvetande med begreppet litteracitet för att söka 

svaren på sina forskningsfrågor.22 Att andra studier använt sig av andra teoretiska begrepp för 

att förklara historiemedvetande är relevant att nämna då även den här uppsatsen kommer 

använda sig av en teoretisk bakgrund som inte är direkt anknuten till Jeismans förståelse av 

begreppet historiemedvetande. 23 

Det finns ett antal studier som indikerar att lärares förståelse av begreppet inte alltid 

överensstämmer med den akademiska. Det framkommer också att lärare tänker sig att 

historiemedvetande utvecklas av sig själv, och intar därav ingen central roll i 

undervisningen.24 Peter Szczepanski djupdyker i problematiken, och visar att då begreppet 

saknar en tydlig definition kan lärare inte kommunicera och behandla begreppet rättvist.  Att 

lärare inte kan kommunicera ordentligt förklaras med att historiemedvetande inte behandlas i 

nog hög grad på lärarutbildningen.25 

Avslutningsvis redogörs för Rebecca Svärds studie: Relationen mellan historiemedvetande 

och formativ bedömning. Det som särskiljer Svärds studie från de tidigare är sättet att bryta 

ned och konkretisera historiemedvetande. Svärd använder sig av Stéphane Lévesques fem 

tankeredskap för att förstå och strukturerar hur historiemedvetande kan se ut i ett klassrum. 

Relevansen ligger i att den här uppsatsen också kommer ansluta sig till Lévesques fem 

tankeredskap, vilket presenteras under teorisektionen. Svärds resultat visade att de lärare som 

arbetade mer aktivt med formativ bedömning dessutom i högre grad utvecklade elevernas 

historiemedvetande. I Resultatet framkom dessutom att lärarnas kunskapssyn var en viktig 

faktor. Lärare som såg historia som ett ”faktaämne”, utvecklade i mindre grad elevers 

historiemedvetande än lärare som såg historia som ett färdighetsämne.26  

                                                      
21 Dahl 2013 s. 251 
22 Johansson s. 4. 
23 Johansson s. 4. 
24 Jonssons 2014, s. 6. 38. 42–43, Szczenpanski 2016, s. 2. 15. 40–41, Abrahamsson 2011, s. 5–6. 32–35. 
25 Szczenpanski s.  40–41.  
26 Rebecca Svärd ”Relationen mellan historiemedvetande och formativ bedömning i historieundervisningen” En 

kvalitativ undersökning om hur relationen mellan historiemedvetande och formativ bedömning ser ut i den 
svenska gymnasieskolan. Opublicerat examensarbete (Karlstad universitet: Fakulteten för humaniora och 

samhällsvetenskap, Historia. 2016.) s. 2. 38–39. 42–43. 
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Historielärares verksamhet 

I den här texten behandlas studier för hur lärares verksamhet på skolor bör förstås och vilka 

faktorer som påverkar lärares val och tillvägagångsätt. 

Lärares roll i undervisning är viktig för hur eleverna uppfattar undervisningen. Johan Hansson 

som studerat historieintresset och historieundervisning visar att lärarens inställning, energi 

och val av undervisningsmetoder är viktiga faktorer för att eleverna ska få en positiv bild av 

historieämnet. Undervisningsmetoden bör vara strukturerad men inte allt för stram, för 

mycket inläsning och strikt arbete uppskattas inte av eleverna. Arbetet bör istället ha utrymme 

för frihet, att exempelvis studera historiska källor och plocka ut information är något som 

uppskattas av eleverna.27 Eftersom läraren intar en betydelsefull roll i undervisningen är det 

väsentligt att studera hur lärare själva ser på sitt ämne. Lärares uppfattning kring sitt ämne 

formar hur undervisningen ser ut. Hansson resultat visade att inställningen till historieämnet 

påverkas av kunskap, erfarenhet och värderingar. Detta i sin tur påverkas av främst eleverna 

sekundärt av läromedel, styrdokument och formel utbildning.28 Att läraren intar en 

betydelsefull roll i undervisningen har konstaterats, det innebär däremot inte att lärarens 

uppfattning kring sitt ämne automatiskt smittar av sig. Elevernas tidigare erfarenheter och 

inställning spelar en större roll för deras intresse kring historieämnet.29 

Lärare utgår i sin undervisning från mönster och strategier, Jessica Jarhall hur studerat dessa 

strategier i ljuset av begreppet omformning. Omformning avser de faktorer som påverkar de 

val lärare baserar sin undervisning på. Jarhall menar att omformning är relevant för att lärares 

arbete bygger på en aktiv process där man kombinerar pedagogisk kunskap med 

ämneskunskap. Omformningsbegreppet går relatera till historieämnets didaktiska frågor, vad, 

hur och varför.30 Resultatet pekade mot att de viktigaste omformningsfaktorerna är eleverna, 

styrdokument, kollegor, organisatoriska faktorer, det omgivande samhället och läraren själv. 

                                                      
27 Hansson, Johan, Hansson, Lindmark, Frånberg, Schüllerqvist, & Umeå universitet. Institutionen för idé- och 

samhälsstudier. (2010). Historieintresse och historieundervisning. Historieintresse Och Historieundervisning: 

Elevers Och Lärares Uppfattning Om Historieämnet. s.22-23 
28 Hansson 2010, s. 27. 
29 Ibid S.28 
30 Jarhall, J., & Karlstads universitet. Avdelningen för politiska och historiska studier. (2012). En Komplex 

Historia: Lärares Omformning, Undervisningsmönster Och Strategier I Historieundervisning På Högstadiet. s. 

30–32. 
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Faktorerna påverkar olika didaktiska frågor, eleverna påverka främst hur-frågan medan 

styrdokument i högre grad påverkade vad- och varför-frågorna.31 

I undervisning använder sig lärare av förklaringar och Joakim Wendell har undersökt vilka 

redskap lärare använder när de förklarar i historieundervisning. Wendell utgår ifrån att det 

finns tre olika komponenter till en bra förklaring. Dessa komponenter är operationella 

begrepp, förklaringskomponenter och förklarningsform. De mest relevanta begrepp eleverna 

behöver förstå i historieundervisning är tid, innehåll, förklaringskraft och roll. 

Förklaringskomponenter avser att man kan strukturerar sin förklaring med individuella, 

kollektiva aktörer och händelser. Det avser också att man skapar en förståelse för de 

kringliggande processerna till en händelse och att man kan skapa teman i sin förklaring. 

Förklaringsform syftar till hur man genomför själva förklaringen, där presenteras två 

alternativ. Det första är dynamisk förklaring, vilket betyder att förklaringen liknar en 

kedjereaktion. Den andra är simultan vilket innebär att man presenterar olika fakta samtidigt 

och sedan tar med alla samtidigt i förklaringen. 32 Wendells resultat visade att det som ställde 

störst krav på lärarnas förklaringsförmåga var att förklara samhällsförändringar. Det 

vanligaste sättet att förklara det på var att använda dynamisk förklaringsform med ett flertal 

operationella begrepp.33 

  

                                                      
31 Jarhall 2012, s. 172–177. 
32 Wendell, J., & Karlstads universitet. Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 

(2014). "Förklaringar är Ju Allt På Nåt Sätt”: En Undersökning Av Hur Fem Lärare Använder Historiska 

Förklaringar I Undervisningens. 11. 22–27. 
33 Wendell 2014, s. 172. 
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Teori 
För att strukturera empirin som genereras i denna uppsats kommer Lévesques fem 

tankesystem att användas. Först beskrivs bakgrunden till Lévesques tankesystem, sedan 

motiveras varför det är rimliga att utgå ifrån dem. Sist sker en utförlig genomgång av vad 

dessa tankesystem innebär och hur de kommer att används i uppsatsen. 

 

Bakgrund  

Thinking historically av Stéphen Lévesque är en amerikansk sammanställning av studier med 

syfte att erbjuda lärare en metod för att undervisa i Historical Thinking. Det kommer strax 

förklaras något mer utförligt men det liknar vad vi i nordisk historieskrivning kallar 

historiemedvetande.34 Thinking Historically tar utgångspunkt i ett förändrat historieämne som 

sedan den vetenskapliga revolutionen under 1900-talet fokuserat på en producerande 

verksamhet med fokus på att plocka fram ny historisk information och förstå den. Lévesque 

menar däremot att det sättet att tänka på inte förmedlas till elever i skolan. För att hjälpa lärare 

undervisa om historia som en producerande förmåga har han sammanställt fem olika 

tankesystem som lärare kan använda i undervisningen för att förstå och bearbeta historia på 

ett djupare sätt.35  

 

Lévesques fem tankesystem bygger på riktiga frågor som historiker använder sig av när de 

själva försöker förstå historia men Lévesque har nischat dem mot skolans verksamhet. Det 

uppstår två dimensioner i hans verk, en historisk och en pedagogisk. Den historiska 

dimensionen motiveras av ett antal studier där Leopold Von Ranke intar en särställning. 

Ranke var en forskare som arbetade utifrån ett metodiskt tillvägagångsätt för att kritiskt 

granska historiskt material. För att uppnå detta krävdes det en gedigen förståelse för befintlig 

historia och historiska källor och en förmåga att analysera dessa för att skapa ny 

information.36 Den andra beståndsdelen är den pedagogiska där backwards design har använts 

för att formulera dessa fem tankesystem. Backwards design är ett pedagogiskt koncept skapats 

av Wiggins och McTighés. Konceptet består av tre olika moment; bestämma ett mål med 

undervisningen, identifiera faktorer som visar att eleverna uppnått målet och planera lektioner 

och uppgifter som följer dessa mål. Fördelen med backwards design är att det ger arbetet en 

                                                      
34 Lévesque, S. (2008). Thinking historically: Educating students for the twenty-first century. Toronto; Buffalo: 

University of Toronto Press s. 8. 
35 Lévesque 2008, s. 28. 
36 Ibid s. 21-24. 
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logisk riktning där resultatet alltid är närvarande i alla moment, vilket författarna menar är 

viktigt eftersom det skapar mening och syfte med undervisningen. Genom en kombination av 

historiska och didaktiska studier har Lévesque tagit fram en metod att arbeta med i 

undervisning för att främja förmågan att producera och använda historia. 37 

 

Motivering 

Tidigare i uppsatsen har det skrivits att historiemedvetande måste förstås i kontexten för den 

egna studien för att bli praktisk tillämpningsbar. I den här studien kommer Lévesques fem 

tankesystem därför att få representera olika aspekter av historiemedvetande. Detta är en rimlig 

tillämpning eftersom både historiemedvetande och de fem tankesystemen baseras på en 

grundtanke att man ska använda historia som en förmåga för att förstå den egna världen 

bättre. En liknande tillämpning har gjorts av Svärd vilket indikerar att detta tillvägagångsätt är 

beprövat. 

 

Historiemedvetande är tydligt knytet till skolans styrdokument och förekommer ibland annat i 

syftet för historieämnet på både grund och gymnasieskolan. Tankesystemen i Thinking 

Historically har också samma typ av didaktiska och historiska sammankoppling vilket gör det 

relevant att tänka sig begreppen överlappa varandra. Vilket blir en mer relevant när både 

begreppen används i samband med skolans verksamhet. 38 

 

Genomgång av Lévesques fem tankesystem 

Historisk signifikans kallas det första tankesystemet, det innebär att man frågar sig vad syftet 

med den historia man läser är. För att göra detta frågar man sig vem eller vilka som har skrivit 

historien och vilka det är tänkt ska ta del av den. När man vet vilka historien skrevs av och till 

vilka den riktar sig till frågar man sig vidare varför historien var viktig för de som skrev den. 

Här skriver Lévesque om meningsfullhet, att om någon tog sig tiden att skriva ner en viss 

händelse var det förmodligen meningsfullt, men varför och i hur hög grad? Vidare skriver 

Lévesque om uthållighet vilket avser att man frågar sig varför historien överlevt fram till idag 

och eftersom vi läser om historien nu vad kan vi lära oss av den. Han erbjuder ett exempel där 

man kan få en känsla för hur detta tankesystem kan användas. Ställer man folkmordet i 

Rwanda mot konflikterna i Irak och Afghanistan så går det se en tydlig skillnad i hur frekvent 

                                                      
37 Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design. s. 18. 12–15. 
38 Skolverket 2017, s. 199. 
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det skrivs om händelserna. I ett sådant avseende kan man tillämpa historisk signifikans för att 

utreda varför det är sådan skillnad. Som lärare har man en roll att hjälpa eleverna ställa dessa 

typer av frågor till eleverna och erbjuda ett material för dem att finna svaren i. 39 

 

Det andra tankesystemet kallas för förändring och kontinuitet och tar utgångspunkt i en 

kronologisk förståelse av historia. För att kunna arbeta med detta tankesystem måste man 

besitta en uppfattning om att historiska händelser sker i ett flöde och följer på varandra. När 

den förståelsen finns där kan läraren be eleverna hålla utkik efter olika faktorer. Dessa 

faktorer kan vara materiella som vilka redskap som används och sociala som hur vi förhåller 

oss till våra föräldrar eller de normer som finns i samhället. Nästa steg blir sedan att fundera 

över hur sådana faktorer förändras mellan olika epoker. För att strukturera arbetet kan man 

arbeta utifrån ett tema som innehåller några olika faktorer, jämställdhet skulle kunna vara ett 

sådant exempel.40 

 

Det tredje tankesystemet kallas för utveckling och dekadens vilket avser att man analyserar 

hur historien förändras. I kontrast till det tidigare nämnda förändring och kontinuitet som 

studerar att det sker förändringar i historien fokuserar detta tankesystem på vad 

förändringarna innebar. För att utvärdera innebörden av en förändring ska man fråga sig om 

det skett en förbättring eller en försämring av det tidigare tillståndet. Lévesque menar att den 

västerländska historieskrivningen har intagit en allt för progressiv historieskrivning där man 

går från ett sämre tillstånd till ett bättre. Vad vi förstår som utveckling behöver inte alltid vara 

så vid första ögonkastet. Jordbruksrevolutionen tillexempel, vilket var ett stort framsteg i vår 

historia ska ha inburit en minskad livskvalité för de som genomförde den.41 

  

                                                      
39 Lévesque 2008, s. 60-61. 46-47. 48-50. 
40 Ibid s. 85. 
41 Ibid s. 90-110 Kommentar: En sammanfattning av kapitel fem.  
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Det fjärde tankesystemet är förståelse för historiska källor vilket avser förståelsen för hur 

historia skapas. Elever som studerar historia ska få möjligheten att titta på olika typer av 

historiska källor och granska dem för att plocka fram information. Processen är densamma 

som för riktiga historiker. Lévesque noterar att detta är något som tar tid och kräver stor 

kunskap att genomföra ordentligt, vilket lärare kan sakna. Det lyfts däremot också att det är 

fullt genomförbart om lärare får tillgång till utbildning, metoder och källor.42 

 

Det femte och sista tankesystemet är historisk empati och det avser en förståelse för att 

människor förr hade en annorlunda moralisk referensram än vi har idag och en förmåga att 

kunna sätta sig i hur de tänkte. Ett sätt att träna sig i tankesystemet är att föreställa sig en 

fantasivärld och utifrån fakta bygga upp en mental bild av hur det var att leva förut. För att 

underlätta kan man att titta på film, några filmer som nämns som relevanta är Gladiator, 

Braveheart, Schinders list och Saving private ryan. Att kontextualisera är även ett viktigt 

inslag i den historiska empatin, eleverna behöver få tillgång till en bred bild av den historiska 

verkligheten för att kunna göra rimliga slutsatser om hur människor hade det.43  

 

I denna uppsats kommer den data som samlas in struktureras utifrån dessa fem tankesystem, 

vilket bör resultera i några konkreta utryck för historiemedvetande som vidare går att 

diskutera och analysera. 

 

  

                                                      
42 Ibid s. 113-120. 138-139. 
43 Ibid s. 164. 
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Metod 
Undersökningsmetod 

Det finns ett antal olika metoder som går att använda när man studerar området för den här 

uppsatsen. Man bör börja med att avgöra om uppsatsen ska ta en kvalitativ eller kvantitativ 

utgångspunkt. De kvantitativa metoderna lämpar sig bäst när man vill söka svar på frågor som 

handlar om hur frekvent eller hur stort utrymme något tar. Exempelvis när man vill föra 

statistik över ett specifikt område. Då det i skrivande stund visat sig finnas vissa svårigheter i 

att rekrytera deltagare väljs den kvantitativa metoden bort.44 I den här uppsatsen studeras ett 

komplicerat och svårtolkat begrepp och hur lärare arbetar med det. För att kunna skapa en 

förståelse för hur lärare arbetar med historiemedvetande behöver vi sätta oss in i lärares 

situation vilket en kvalitativ metod lämpar sig bäst för. 45  

 

Vidare bör man välja mellan olika kvalitativa metoder. De mest relevanta är; kvalitativ 

textanalys, samtalsintervju och observation. Kvalitativ textanalys går ut på att noggrant 

granska texter och deras innebörd. Det finns ett antal studier som studerat historiemedvetande 

och undervisning där det skulle passa sig att tillämpa en textanalys. Forskningsfältet upplevs 

däremot inte som omfattande när det gäller historiemedvetande och undervisning vilket gör 

det mer givande att bidra med mer empiri än att omarbeta den som redan finns.46 

Observationer går ut på att forskaren iakttar den företeelse som är relevant för studien direkt i 

rummet. I det här fallet skulle det innebära att forskaren observerar lärares verksamhet direkt i 

klassrummet. Fördelen med det i förhållande till en intervju är att man tar bort mellansteget 

att läraren måste beskriva sin undervisning sanningsenligt och noggrant. Vidare lämpar sig 

även observationer när man vill beskriva något som är svårt att klä i ord vilket 

historiemedvetande kan vara. Nackdelen med en observation är att enbart det som 

framkommer vid observationstillfället går att använda som empiri. Observationer kom 

däremot att uteslutas för att det visat svårt att finna deltagare som var villiga att delta i en 

observation. En intervju däremot har fördelen att det går be lärare berätta utifrån flera års 

erfarenhet av undervisning. och intervjuer kan genera mer empiri vid ett enda tillfälle. 47 

 

                                                      
44 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad (Femte upplagan. ed.). Stockholm: Wolters Kluwer. S. 198–199. 
45 Metodpraktikan 2017, s. 262. 
46 Ibid s. 211. 
47 Ibid s. 313–314. 
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Metoden för uppsatsen blir därmed samtalsintervjuer. En intervju är ett utbyte mellan en 

intervjuperson (i det här fallet en lärare) och frågeställare som samtalar om ett tema av 

gemensamt intresse. Metoden har vissa fördelar som lämpar sig för uppsatsen, till exempel 

riktar samtalsintervjuer in såg mot den intervjuades olika ståndpunkter. Utifrån dessa 

ståndpunkter kan sedan intervjun få röra sig fritt vilket gör den följsam och lättare att rikta 

mot de områden som är mest relevanta för studien. Denna metod tenderar också att generera 

fylliga och detaljerade svar vilket är lämpligt då tidsutrymmet är begränsat.48 

 

Intervjun kan variera i sitt genomförande från att vara väldigt strukturerad där frågorna har 

förutbestämda svar till att vara öppen där intervjupersonen talar fritt om temat för intervjun.49 

Inom intervjuforskning finns det olika riktlinjer för hur strukturerad eller öppen en intervju 

kan vara, varje metod har olika för och nackdelar. Strukturerad intervjumetod karaktäriseras 

av att frågeställaren har en utarbetad intervjuguide där frågorna kommer i en specifik ordning, 

har lite utrymme för tolkning och ibland förutbestämda svarsalternativ. Frågeställaren är den 

som styr samtalet och frågorna är ofta inriktade på att ta fram något precist. Problemet med en 

strukturerad intervju är att ifall det finns brister i intervjuguiden är risken stor att missa 

relevanta och intressanta områden eftersom lärarna inte får utrymme att berätta mer om vad 

de tänker.50 Semistrukturerad intervjumetod karaktäriseras av att det finns en intervjuguide 

som preciserar temat och innehåller ett antal huvudfrågor. Dessa behövs däremot inte följas 

strikt utan istället rör man sig framåt beroende på hur samtalet utvecklas. Fördelen med den 

semistrukturerade metoden är att det lämnas utrymme för intervjupersonen att göra avvikelser 

till andra områden om detta skulle vara relevant, vilket kan vara passade om man vill söka ny 

kunskap inom ett område. Ytterligare en fördel är att intervjupersonen kan få leda samtalet 

vilket kan skapa en mer avslappnad känsla.51 Ostrukturerad intervjumetod karaktäriseras av 

att det är öppet för intervjupersonen att bestämma formen på samtalet och åt vilken riktning 

samtalet ska föras. Namnet ostrukturerat är däremot något missvisande då det alltid finns en 

viss struktur i alla samtal, vilket skapas utifrån det rådande ämnet. Däremot intar 

frågeställaren en tillbakadragen position i dessa typer av samtal. Ostrukturerade intervjuer 

passar bäst för explorativa studier.52 

                                                      
48 Bryman A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011. s. 412–414 
49 Justesen, L., Mik-Meyer, N., & Andersson, S. (2011). Kvalitativa metoder : Från vetenskapsteori till 

praktik (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s. 45. 
50 Kvalitativa metoder 2011. s. 44. 
51 Ibid s. 45. 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik (3., [omarb.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. s. 86. 
52 Kvalitativa metoder 2011 s. 46.  
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I den här uppsatsen används den semistrukturerade intervjumetoden, anledningen till detta är 

att området som studeras varierar beroende på intervjupersonernas egna erfarenheter och 

förhållningsätt till studieområdet. Med den utgångspunkten är det logiskt att inte utgå ifrån en 

allt för strukturerad intervjumetod då risken att missa intressanta områden ökar. En allt för 

öppen metod riskerar däremot att vi aldrig lyckas närma oss studieområdet. 

Då semistrukturerad metod valts bör intervjupersonerna få möjligheten att förbereda sig inför 

intervjun. Av den anledningen kommer en intervjuguide att skickas ut till de som väljer att 

delta i studien några dagar innan själva intervjun. Detta minskar risken för missförstånd och 

möjliggör för intervjupersonen att ta med eget material. 53 

 

I samband med samtalsintervjuer är det relevant att lyfta intervjuareffekten. Vilket syftar på 

att svaren man får ut av frågorna baseras på dem som ställer dem.  En känd professor kan 

möjligen få andra svar än en student när de genomför samma intervju. I litteraturen lyfts 

däremot att intervjuareffekten inte bör överdrivas så länge den reflekteras över i efterhand.54 

Det är även relevant att diskutera Hawthorneffekten. Vilket syftar till att intervjupersonen 

ändrar sin beskrivning av sitt beteende för att de är medvetna om att de deltar i en studie. I det 

här fallet kan det vara ängsligt för lärarna att berätta om sin undervisning och finnas motiv till 

att framställa sig själva i bättre dager. Ett exempel skulle kunna vara att en av frågorna i 

intervjun handlar om hur lärarna motiverar stoffet för eleverna. Det är allmänt känt att en 

lärare bör motivera sina elever men det är en svår uppgift att genomföra vilket kan leda till att 

de överdriver sin framgång inom området. För att förebygga detta bör frågeställaren så tydligt 

som möjligt förklara att studien inte innebär någon som helst utvärdering utan handlar om att 

studera ett fenomen och att ett ärligt svar är mest uppskattat.55 

 

Etiska riktlinjer 

Nedan beskrivs de etiska riktlinjer som denna uppsats ansluter sig till. De generella 

riktlinjerna som alla forskare bör förhålla sig till (inkluderat skribenten) är att vara 

sanningsenlig, redovisa metod och resultat öppet, ej stjäla andra forskares resultat, presentera 

god ordning i dokumentationen, arbeta aktivt för att människor inte ska komma till skada och 

                                                      
 
53 Bryman 2011, s. 416. 
54 Metodpraktikan 2017, s. 277. 
55 Nationalencyklopedin, Hawthorn-effekt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hawthorne-

effekt (hämtad 2018-10-09) 
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rättvist bedöma andras forskning.56Utöver dessa generella riktlinjer finns även ett antal 

specifika etiska principer som denna uppsats måste följa, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska underrätta deltagarna om syftet med studien och att de när de vill har möjlighet 

att dra sig ur. Samtyckeskravet handlar om att alla deltagare har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet avser att alla personer som medverkar i 

studien ska behandlas med största möjliga förtrogenhet och personernas uppgifter ska förvaras 

så att ingen obehörig kan komma åt dem. Nyttjandekravet går ut på att de uppgifter som 

samlas in enbart får användas till studiens ändamål om inte annat godkännande ges.57

  

 

Urval och avgränsningar 

I nästkommande stycken presenteras de val och begränsningar som satts upp för arbetet och 

urvalsproblem som har identifieras kommer lyftas fram och diskuteras. Det kan inledningsvis 

vara problematiskt att veta hur många deltagare som behövs och hur mycket empiri som varje 

intervju kommer att generera. Av den anledningen är ett stort urval lämpligt. Urvalet består av 

historielärare på både gymnasiet och högstadiet i Umeå och Skellefteå kommun. Valet av 

dessa kommuner är ett praktiskt då de ligger närmst till hands. Det är också relevant att nämna 

att ingen liknande studie har skett i Norrland. Det centrala för urvalet är att lärarna undervisar 

i historia vid tillfället för intervjun, anledningen till detta är att i det här arbetet efterfrågas 

konkreta exempel på hur undervisningen kan se ut och lärare som arbetar med historia 

dagligen borde rimligtvis ha det färskare i minnet. 58 

 

En teoretisk avgränsning som är viktigt att förstå är att denna uppsats ämnar undersöka hur 

arbete med historiemedvetande kan se ut i undervisning utifrån en lärares perspektiv. Det 

innebär att inget anspråk görs på att förklara om historiemedvetande utvecklas hos eleverna 

eller inte. Här söks enbart lärares utryck av arbete med historiemedvetande.  

 

En urvalsproblematik som uppstod var svårigheten att finna lärare villiga att delta i studien. 

Nästan alla lärare som tillslut ställde upp gjorde det med motivet att hjälpa en lärarstudent ta 

                                                      
56 Gustafsson, B., Hermerén, G., Petersson, B., & Vetenskapsrådet. (2005). Vad är god forskningssed? 

Synpunkter, riktlinjer och exempel(Vetenskapsrådets rapportserie, 2005:1). Stockholm: Vetenskapsrådet. s. 8. 
57 Bryman 2011, s. 132. 
58 Metodpraktikan 2017, s. 277. 

 Bryman 2011 s. 433. 
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examen och inte på grund av något större intresse för historiemedvetande. Detta går förstå 

som en fördel eftersom spridningen blev bättre då inte enbart de som är väldigt insatta i 

begreppet deltog, men även som en nackdel för att lärarna kan komma att vara mer 

tillmötesgående enbart för att studenten skall klara sitt arbete. 59 

 

Genomförande och teoretisk bearbetning 

I följande text beskrivs hur empirin samlades in, hur den strukturerades teoretisk samt hur 

resultatet kommer presenteras. 

 

Insamling 

Sju lärare deltog i studien, två av dem svarade på det mail som skickades ut och de övriga fem 

identifierades via snöbollsmetoden med utgångspunkt i privata kontakter på ett antal olika 

skolor. Det kan vara problematiskt att intervjua bekanta personer därför försöktes att i så stor 

utsträckning som möjligt finna neutrala lärare genom privata kontakter. Detta lyckades i 

samtliga intervjuer förutom en. Att vara bekant med en deltagare kan vara problematiskt då 

det hindrar en från att vara neutral, däremot ansågs värdet att få en ytterligare intervju som 

större än risken att intervjun skulle bli vinklad.60  

 

Innan intervjuerna tog plats skickades en intervjuguide ut till samtliga lärare några dagar före 

intervjun. Intervjuguiden finns tillgänglig i bilagorna. Alla intervjuer tog plats på skolan där 

läraren arbetade och genomfördes i ett lugnt och neutralt rum, vilket är fördelaktigt för 

uppsatsen. Intervjuerna spelades in efter att lärarnas godkännande getts vilket skedde i 

samtliga fall och de kom att bli mellan 27-33 minuter långa. Vidare kom intervjuerna att 

transkriberas och i transkriberingsprocessen kom ord som ”mmm” ”aha” osv att ignoreras. I 

samband med transkriberingen kom även lärarnas riktiga namn att kodas om. Ibland förekom 

det även att meningsstrukturen behövde förändras för att återspegla budskapet tydligt. Det är 

nämnvärt att intervjun kom att begränsas av erfarenheten hos frågeställaren vilket tog utryck i 

att om läraren var långsam på att svara, rimligen för att hen tänkte efter, var frågeställaren 

snabb med att fortsätta förklara sina frågor vilket potentiellt kan ha avslöjat mer om vad som 

specifikt söktes. Ett försök att motverka detta var att försöka använda bekräftande hum i större 

utsträckning istället för att förklara mer. Ytterligare en faktor som bör nämnas är att beroende 

                                                      
59 Metodpraktikan 2017, s. 267. 
60 Metodpraktikan 2017, s. 268 
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på vilken roll lärarna intog påverkade det frågeställaren på olika sätt. En del lärare intog en 

ledande roll och talade på fritt medan andra var mer obekväma vilket resulterade i att 

frågeställaren talade mer vilket innebar att intervjuerna blev något olika. Däremot borde 

intervjuguiden säkerställa att samma område behandlades under samtliga intervjuer. 61 

 

Teoretisk strukturering 

Det transkriberade materialet kom först att färgkodas utifrån Lévesques fem tankesystem och 

lärarnas egen förståelse av begreppet historiemedvetande. Detta för att göra materialet något 

lättare att arbeta med. För att finna svaren på den första frågeställningen behandlades lärarnas 

berättelser enskilt utifrån var och ett av tankesystemen. I lärarnas berättelser om sin 

undervisning undersöks två aspekter utifrån teorin, den första är hur de i en övergripande 

mening resonerar om tillämpning av de olika tankesystemen. Den andra är om de kan 

komplettera sin generella beskrivning men ett konkret exempel. Den process skedde för varje 

tankesystem och varje lärare vilket slutligen ledde fram till resultatet. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Under den här rubriken ska det föras en diskussion kring hur resultatet bör förstås och vilka 

slutsatser det går dra ifrån det. 

 

Inom kvantitativ forskning talar man om validitet och reliabilitet vilket är sätt att uttala sig om 

trovärdigheten i ett resultat. Tillförlitlighet och generaliserbarhet är den kvalitativa forsknings 

motsvarighet.62 Det finns fyra delkriterier för tillförlitligheten; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Nedan kommer innebörden av dessa 

kriterier att presenteras och samtidigt förs en diskussion kring hur denna uppsats förhåller sig 

till var och ett av dessa. Trovärdighet avser att resultatet ska gå bekräfta genom att studera 

verkligheten, innebörden blir att studien måste vara presenterad på ett sådant sätt att kontexten 

inte försvinner. Resultatet måste vara redovisat sanningsenligt och noggrant. I uppsatsen har 

resultatet genomgått omfattande strukturering vilket kan påverka trovärdigheten, det eftersom 

empirin initialt blev omfattande och materialet behövde brytas ner och presenteras på ett 

enklare sätt. Detta var i mångt och mycket nödvändigt för att kunna presentera resultatet på ett 

                                                      
61 Ibid s. 277. 
62 Bryman 2011, s. 352 
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förståeligt sätt. Vill man granska den data som samlats in ligger materialet i författarens ägo 

och det är möjligt att ta del av det.63 

 

Överförbarhet betyder att resultatet ska gå att anpassa till andra situationer. Detta är ibland 

problematiskt i kvalitativa studier som fokuserar på unika företeelser. För att underlätta är det 

viktigt att vägen till resultatet presenteras noggrant och går att anpassa till andra tillfällen. I 

denna uppsats har öppenhet kring hur resultatet presenterats varit ett viktigt element och 

företeelsen som studerats har inte varit unik i sig. Historielärare som undervisar går finna var 

som helst i landet och studien borde gå att återupprepa genom att utgå från Lévesque fem 

tankesystem och den teoretiska bakgrunden. 64 

 

Pålitlighet avser att texten ska vara transparant och öppen för utomstående kritik. För 

författaren är det viktigt att dokumentera tydligt vad man gjort och hur man gått tillväga. 

Uppsatsen har ämnat att försöka vara pålitlig, men ett område som däremot måste ses som en 

svaghet i detta är transkriberingen. För att skapa sammanhang under den processen kom en 

del meningar och ord att struktureras om och förändras vilket innebär att det inte ger en helt 

perfekt bild av vad som verkligen sades under intervjuerna.65 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att alla uppsatsförfattare arbetar utifrån en insikt 

att all samhällsvetenskaplig forskning inte kan vara fullt objektiv. Som forskare bör man 

däremot eftersträva att studien inte skall påverkas av personliga värderingar. I samband med 

intervjuerna som tagit plats i uppsatsarbetet är det fullt möjligt att personliga värderingar 

påverkade resultatet. Trots användandet av intervjuguide kan till exempel intervjuarens 

kroppsspråk ha avslöjat ett större eller mindre intresse som i sin tur påverkade intervjuns 

riktning. Detta har däremot försökt undvikas genom att använda standardiserade bekräftelser 

som; ”intressant”, ”jaha” och så vidare. Generaliserbarhet avser att uppsatsens resultat måste 

förstås utifrån den population som studien utgått ifrån och vad för resultat som kan tänkas 

uppstå utifrån studiens omfång. Resultatet är baserat på sju lärare vilket är relativt få och 

innebär därför att det inte går användas till några vidare generaliseringar. Istället bör resultatet 

förstås som indikationer, något som inte återspeglar en sanning utan visar en begränsad del av 

verkligheten. Resultatet bör istället förstås som ett område för vidare forskning, om resultat är 

                                                      
63 Ibid s. 355. 
64 Ibid s. 355. 
65  Ibid s. 355. 
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intressant och genomförandet logiskt och rimligt kan uppsatsen bidra med en metod som går 

återupprepa och på så vis bidra till forskningen. 66 

 

Avslutningsvis, och möjligen det viktigaste att förstå i samband med uppsatsens trovärdighet 

och generaliserbarhet är att resultatet i mångt och mycket baseras på vilken empiri som 

genererats vid intervjuerna. Uppsatsen försöker beskriva lärares verklighet utifrån lärares egen 

bild av verkligheten vilket är problematiskt eftersom deras tolkningar, förståelse av frågor, 

minne och vilja att vara sanningsenlig blir faktorer som påverkar resultatet.  

Det innebär att det är rimligt att verkligheten kan se helt annorlunda ut än det resultat som 

presenteras i denna uppsats. För att undvika problematiken har det efterfrågats många 

konkreta exempel och uppsatsen inriktar sig främst på lärares egna sätt att arbeta. Resultat bör 

således inte ses som en representation av verkligheten utan som en representation av vilket 

stoff som gick utvinna ur lärares uppfattning av sitt arbete vilket påverkas av väldigt många 

faktorer.  

 

  

                                                      
66 Ibid s. 355. 
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Resultat 
I kapitlet presenteras empirin för den här uppsatsen. Inledningsvis sker en presentation av 

intervjudeltagarna och sedan jämförs lärarnas berättelser mot teorin kring historiemedvetande. 

Avslutningsvis kommer centrala utdrag ur lärarnas berättelser av sin undervisning lyftas. 

 

Presentation av intervjudeltagarna 

Tabellen presenterar de personer som deltog i studien, alla namn är kodade. 

Tabell 1: Presentation av intervjudeltagare, namn, ålder, undervisningserfarenhet, behörigheter och skolform 

Namn Ålder Undervisningserfarenhet Behörighet. Skolform 

Alexander 30 år 6 år, historia i 2 år Franska 

Religion 

Historia 

Svenska 

Grundskolan 

Alvin 50 år 16 år varav 14 i historia Historia  

Religion  

Geografi 

Samhällskunskap 

Grundskolan 

Anton 36 år 6 år varav historia i två år Svenska 

Historia  

Religion 

Gymnasieskolan  

Daniella  36 år 10 år Samhällskunskap 

Historia 

Gymnasieskolan 

Sandra 42 år 16 år Historia, Religion  

Geografi 

Samhällskunskap 

Naturkunskap 

Humaniora 

Grundskolan 

Siv 44år 15 år undervisade i historia hela 

tiden men fick behörigheten 

2008 

Samhällskunskap 

Religion 

Historia 

Avlagt 

licentiatavhandling i 

historia 

Gymnasieskolan 

Lena 29 år 2 år Historia 

Religion 

Gymnasieskolan 

Källa 1: Intervju med samtliga sju lärare, genomförd under perioden 25/9 – 5/10 2018, inspelning och 

transkribering i författarens ägo.  
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Sammanställning av den teoretiska jämförelsen. 

I tabellen ned presenteras en sammanställning av hur lärares beskrivning av sin undervisning 

överensstämmer med det teoretiska materialet. 

Tabell 2: Sammanställning av vilka tankesystem respektive lärare använder sig av i studien. 

Tankesystem Alexander Alvin Anton Daniella Sandra Siv Lena 

Historisk  

signifikans 

×   × ×   

Konkreta exempel ×       

Kontinuitet  

Och  

förändring 

× × × × × × × 

Konkreta exempel ×    × × × 

Utveckling och 

dekadens 

× × × × × × × 

Konkreta exempel × ×  × × ×  

Förståelse 

för  

historiska 

källor 

× × × × × × × 

Konkreta exempel  × × × × × × 

Historisk empati × × × × × × × 

Konkreta exempel  ×   × × × 

Förståelse av 

historiemedvetande  

 

×  ×  × × × 

Källa 2: Intervju med samtliga lärare, genomförd under perioden 25/9 – 5/10 2018, inspelning och 

transkribering i författarens ägo 

  



 

24 
 

Tabellen visar de lärare som deltog och de olika tankesystemen de använt sig av i sin 

undervisning. Ett kryss i den övre rutan (per tankesystem) innebär att lärare berättar om sin 

undervisning utifrån det givna tankesystemet på en generell nivå. Ett kryss i den undre rutan, 

konkreta exempel, innebär att de kan styrka sin beskrivning av sitt arbete med ett eller flera 

exempel från en lektion eller en uppgift där de använt sig av det givna tankesystemet. De 

lärare som både kan berätta generellt kring de olika tankesystemen och styrka sin generella 

beskrivning med ett eller flera konkreta exempel blir mest relevanta för denna studie eftersom 

det höjer trovärdigheten i deras berättelser. För att underlätta för läsaren kommer det skrivas 

att lärare använder sig av tankesystemen när de både beskriver generellt och ger ett eller fler 

konkreta exempel det vill säga när det har två kryss på tankesystemen. Sist i tabellen har det 

lagts till en rad som kallas ”förståelse för historiemedvetande”, detta har inget att göra med de 

olika tankesystemen utan visar ifall lärares egen förståelse av begreppet historiemedvetande 

stämmer överens med den akademiska. 

 

Resultatet visar att en lärare använder tankesystemet historisk signifikans, vilket var det 

tankesystem som användes minst. Två ytterligare lärare berättar generellt om systemet men 

ger inga konkret exempel. Förståelse för historiska källor var det tankesystem som var 

vanligast, sex av sju lärare berättar att det använder sig av det tankesystemet i sin 

undervisning. Utveckling och dekadens är det fem av sju lärare som använder sig av och de 

två lärare som inte använder sig av begreppet uppvisar ändå en generell förståelse för 

tankesystemet. Fyra av sju lärare använder sig av tankesystemen historisk empati och 

kontinuitet och förändring och samtliga lärare berättar generellt om båda dessa. Fem av sju 

lärare visar också att det förstår var historiemedvetande innebär i ett akademiskt sammanhang, 

däremot finns det inget som tyder på att dessa lärare är mer benägna att använda fler 

tankesystem. Nu när det identifierats vilka lärare som lyckas arbeta med de olika 

tankesystemen är det dags att presentera hur arbetet med historiemedvetande tar sig i utryck.  
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Hur tar historiemedvetande sig i utryck i lärarnas berättelse kring sin undervisning 

I den följande texten skildras hur de fem tankesystemen framträder i lärares beskrivning av 

sin undervisning. Genomgången kommer ske tematiskt utifrån varje tankesystem. Målet är att 

presentera det mest relevanta och konkreta likheterna mellan teorin och lärarnas beskrivning 

av sin undervisning. 

 

Historisk signifikans 

Historisk signifikans berör den didaktiska varför frågan, vilket går betrakta dels ur lärarens 

perspektiv och dels ur elevernas perspektiv. Under intervjuerna nämndes hur lärarna ibland 

knöt an till elevernas livsvärld, exempelvis nämnde Alexander hur han vid undervisning om 

utvandringen till Amerika relaterade det till dagens situation med migration från Afrika eller 

Mellanöstern till Europa. Därigenom menade han att händelserna i det förflutna blev mer 

relevanta för ungdomarna han undervisade. Många av dem hade nämligen själva invandrat till 

Sverige. För eleverna på högstadiet kan det däremot vara svårt att se värdet av undervisningen 

och Alexander berättar att de då frågar sig varför de måste läsa detta. Alexander ansåg att det 

vid sådana tillfällen var viktigt att kunna ge svar på frågan men han gick inte djupare än så. 

Han beskrev även en ytterligare metod för att knyta an elevernas livsvärld till det historiska 

materialet. I samband med undervisning om svensk historia visade han filmen Emil i 

Lönneberga. Anledningen var att han fann att när eleverna såg mer likheter mellan materialet 

och dem själva fick eleverna ett större förtroende för materialet och blev mer positivt inställda 

till att försöka förklara sin egna plats i världen utifrån det.67 

 

Kontinuitet och förändring 

Kontinuitet och förändring handlar kortfattat om att studera hur historien förändrats. Flera 

lärare berättande att de använder två didaktiska verktyg när de arbetar med tankesystemet. Det 

första verktyget är att skapa en tidslinje som användes för att referera till när läraren ville 

betona en viktig förändring eller eventuellt något som bestått en längre period. Sandra som 

berättade att hon brukar utgå ifrån en tidslinje i sin historieundervisning, förklarade att det går 

skapa sammanhang mellan olika epoker på tidslinjen genom att ställa orsak och 

konsekvensfrågor. När hon gör detta brukar hon låta eleverna identifiera anledningar som 

                                                      
67 Intervju med Alexander, genomförd 5/10 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo. 
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ledde till ett epokskifte, både på kort och lång sikt. För att sedan vid nästa epok kunna 

illustrera hur historien bygger på en rad kontinuerliga förändringar68 

 

Det framkom även att Siv brukade låta sina elever arbeta genom tidslinjer, och försöka se 

skillnader och likheter mellan olika historiska epoker. Siv beskrev att när de studerade historia 

brukade hon be eleverna vara uppmärksamma på sådant de känner igen. Exempelvis om de 

läser om de första civilisationerna och livet i städerna i Mesopotamien brukar Siv be eleverna 

identifiera faktorer de är bekanta med. Det kan vara ett tempel, en präst, en marknad eller 

eventuellt en kung. Siv förklarade att om eleverna skulle råka resa tillbaka i historien skulle 

de ändå kunna känna igen dessa historiska platser och aktörer. Det här menade Siv är ett 

utryck för hur historia är kontinuerligt. Däremot om eleverna identifierar något de inte är 

bekanta med, exempelvis att man handlar genom byteshandel istället för med pengar, går det 

förstå som en historisk förändring.69 

 

Det andra verktyget som identifierades var att använda teman för att skildra historiska 

kontinuiteter och förändringar. Med teman åsyftas att lärarna låter eleverna granska olika 

epoker ur ett visst perspektiv. Ett exempel som lyftes av Sandra, är att hon låter sina elever 

jämföra demokrati i olika epoker. När de genomför jämförelsen tittar de på demokratin i 

antikens Grekland i kontrast till demokratin Sverige har idag. Sandra talade om att eleverna då 

kommer till insikten att dessa är två helt skilda företeelser.70 Lena beskrev också att hon 

använder sig av teman i sin undervisning för att illustrera historisk förändring. Temat hon 

lyfte som exempel är värderingar. I samband med att eleverna läser om imperialismen låter 

Lena sina elever läsa tidningen Tintin i Kongo. Tidningen blev uppmärksammad i debatt för 

några år sedan på grund av att det fanns så många rasistiska inslag i texten. Lena gjorde 

däremot en poäng av att det tog ända fram till 2000-talet innan en sådan tidning sågs som ett 

bekymmer trots att den gavs ut 1931.71 Även Alexander använde sig av teman i sin 

undervisning och berättade att han har ett personligt intresse för koloniserade länders historia. 

Han anser det extra viktigt att betona de övergrepp kolonialmakterna utsatte erövrade länder 

för. I anslutning till kontinuitet och förändringar låter Alexander eleverna utvärdera vad som 

                                                      
68 Intervju med Sandra, genomförd 26/9 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo. 
69 Intervju med Siv, genomförd 27/9 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo. 
70 Intervju med Sandra 26/9 -2018. 
71Intervju med Lena, genomförd 1/10 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo.   
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förändrats efter att ett land blivit koloniserat. Eleverna brukar då plocka fram att språket och 

naturresurserna minskade eller försvann i de koloniserade länderna.72 

 

Utveckling och dekadens 

Tankesystemet utveckling och dekadens handlar i korthet om att utvärdera i större detalj vad 

en historisk förändring innebar för de olika parter som påverkas av den. Något som alla 

tillfrågade lärare har gemensamt, är att samtliga tog upp att det vanliga folket påverkades 

annorlunda än de mer välbärgade i samhället.73 Alvin beskrev till exempel att i samband med 

undervisning om frihetstiden försökte han betona att det var främst adelns utökade inflytande 

och status som gav upphov till namnet på epoken. För bönderna, det stånd som representerade 

den största gruppen i samhället, var frihetstiden snarare ett bakslag med högre skatt.74 Alvin 

beskrev också, men med mindre detaljer, att han i undervisning om franska revolutionen 

brukar kritisera slagorden ”All men are created equal” eftersom de enbart avsåg kristna män.75 

 

Daniella berättade att i samband med undervisning om industrialiseringen delade hon in 

eleverna i olika grupper och ber dem granska industrialiseringens effekter på olika 

samhällsklasser. Eleverna fick granska både sociala och materiella faktorer och sedan 

presenterade de olika klassernas situation inför varandra i helgrupp. Slutsatsen blev att 

industrialiseringen hade många olika sidor och inte enbart var positivt för de som genomlevde 

den epoken.76 

 

Sandra talade om att hon använder en metod hon kallar kärnfrågor för att studera innebörden i 

olika förändringar. En kärnfråga är en företeelse som har stor inverkan på flera olika 

människor och därmed är värd att diskutera. Hon förklarar att ett exempel är en 

krigsförklaring under 1900-talet eller en skattehöjning under den medeltida epoken. När 

Sandra identifierat en kärnfråga låter hon eleverna plocka fram för- och nackdelar i frågan och 

gärna utifrån olika aktörer. Som exempel förklara hon att i samband med ett krig skulle 

fördelarna vara att riket kan expandera och öka tillgången till naturresurser. Nackdelen är 

                                                      
72 Intervju med Alexander 5/10 2018.  
73Intervju med Alvin, genomförd 25/9 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo, Intervju med 

Daniella, genomförd 25/9 2018, inspelning och transkribering i författarens ägo, Intervju med Sandra, 26/9 2018, 

Intervju med Siv, 27/9 2018, Intervju med Alexander 5/10 2018. 
74 Intervju med Daniella 25/9 2018. 
75 Intervju med Alvin 25/9 2018. 
76 Intervju med Daniella 25/9 2018. 
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istället att familjer splittras och jordbrukseffektiviteten sjunker.77 Nu presenterade Sandra ett 

eget exempel men berättade att hon låter eleverna göra liknande analyser. 

 

Siv talade om att hon gärna vill att sina elever ska arbeta med olika perspektiv inom historiska 

skeenden. Hon anser det däremot viktigt att eleverna läser till sig olika typer av information 

och presenterar dem i förhållande till varandra. Hon vill undvika att eleverna sitter och vänder 

på samma information allt för mycket. Siv tar andra världskriget som ett exempel, vilket 

utifrån det västerländska perspektivet går att förstå som demokratiska staters kamp mot 

auktoritära stater. Siv påstår att det perspektivet ofta återkommer i elevernas läroböcker. I 

kontrast till det finns ett annat perspektiv, det ryska. Inom rysk historieskrivning var andra 

världskriget inte en kamp mot auktoritära stater utan ett fosterlandskrig som handlade om att 

skydda den ryska gränsen och det ryska folket. Siv förklarar att hon brukar använde detta som 

ett exempel på hur samma händelse kan ha olika perspektiv. När hennes elever ska lyfta olika 

perspektiv i sin undervisning vill Siv att de inte ska hitta på dem själva utan istället försöka 

presentera information som visar på att samma händelse försåts på olika sätt.78 

 

Förståelse för historiska källor 

Förståelse för historiska källor innebär precis som de låter att eleverna ska förstå varifrån 

historia kommer och hur den har skapats. Flera lärare nämnde att de försöker skapa förståelse 

genom att låta eleverna plocka ut information ur olika typer av källor. I samband med att 

eleverna ska extrahera informationen berättar flera lärare att eleverna samtidigt ska tillämpa 

de källkritiska kriterierna; tendeskriteriet, närhetskriteriet, tidskriteriet och äkthetskriteriet79 

Lärarna berättade om ett flertal olika källor de har använt i sin undervisning. Alvin låter sina 

elever läsa olika beskrivningar av Gustav Vasa där eleverna ska lista ut vilken information 

som är mest pålitlig genom att finna liknande beskrivningar i de olika texterna.80 Daniella 

brukar låta sina elever läsa olika versioner av Vidkun Quislings avrättning och sedan i likhet 

med Alvins övning plocka ut likheter som höjer trovärdigheten.81 Lena beskrev att hon 

brukade visa register över cykelstölder för att eleverna skulle förstå vad en källa är för något. 

Hon beskrev att flera elever tänker sig källor som en artefakt ur Indiana Jones och hon vill 

bryta denna missförståelse genom att låta eleverna plocka ut så mycket information de kan ur 

                                                      
77 Intervju med Sandra, 26/9 2018. 
78 Intervju med Siv, 27/9 2018. 
79 Intervju med Alvin 25/9 2018, Intervju med Sandra, 26/9 2018. 
80 Intervju med Alvin 25/9 2018. 
81 Intervju med Daniella 25/9 2018. 
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hennes källor. Lagtexter är en annan källa som flera av lärarna använder sig av för att 

förmedla en mer vardaglig historia för sina elever. Två av lärarna gav också förklaringen att 

dessa texter är mer populära för att de är lite mer dramatiska. 82 

 

Sandra berättade att när hon vill lära sina elever tänka mer källkritisk kring olika typer av 

källor visar hon tavlan på Karl XII likfärd. Hon ställer sedan några frågor till eleverna; Vem 

är tavlan målad av tror ni? Vem är det som ska få hänga upp den hemma? Sandra förklarar att 

de flesta elever är övertygade om att tavlan är ritad av en svensk konstnär och att tanken var 

att hänga upp den i slottet. När Sandra senare berättade att tavlan är målad av en fransk 

konstnär nästan ett decennium senare beskriver hon att eleverna brukar få en aha-upplevelse 

som hon sedan använder för att bygga vidare, hon går däremot inte in mer i hur vidarearbetet 

ser ut.83  

 

Siv förklarade att när hon lär ut källkritik till sina elever brukar hon försöka knyta an till vad 

eleverna redan känner till. Om eleven är intresserad av fotboll till exempel ber Siv eleven slå 

upp Manchester United på Wikipedia. Sedan låter Siv eleven läsa texten och fundera över vad 

i texten som är mer eller mindre trovärdigt. De flesta elever kommer fram till att antal spelare 

på planen eller vilka som spelar i laget sällan är problematiskt att lita på. Däremot berättade 

Siv att eleverna ibland finner ordvalen vilseledande. Meningar som säger att Manchester 

United krossade sin motståndare, att de stal till sig segern och liknande förklarar Siv att 

eleverna kan finna något problematiskt och missvisande. Siv förklarar då att detta är 

indikationer på att texten är vinklad och kopplar det sedan till historieämnet genom att berätta 

att man måste granska historiska källor på samma sätt.84 

 

Dokumentärer var ett annat exempel som användes av flera lärare när de ville introducera 

källkritik för eleverna. Ett exempel som lyftes var Konspiration 58 som handlar om att VM 

1958 inte spelades i Sverige. Två lärare berättade att dokumentären är bra för att den 

innehåller många ”trovärdiga” element, som att den gick på SVT och en professor deltog. När 

det i slutet sedan visar sig att allt är falskt skapar det en misstänksamhet som lärarna använder 

sig av för att lära eleverna källkritik.85 

                                                      
82Intervju med Lena 1/10 2018 18.  
83 Intervju med Sandra, 26/9 2018. 
84 Intervju med Siv, 27/9 2018. 
85 Intervju med Daniella 25/9 2018, Intervju med Anton, genomförd 27/9 2018, inspelning och transkribering i 

författarens ägo. 
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Historisk empati  

Historisk empati syftar till en förståelse för att människor hade andra värdering förr än idag, 

och utgick ifrån en annan moralisk referensram. Det avser också att man ska försöka sätta sig 

in i den referensramen och försöka levandegöra historien i större utsträckning. Flera lärare 

arbetar med tankesystemet och det utrycks främst genom att de berättade att det är viktigt att 

eleverna förstår att människor förr inte var mindre intelligenta utan att de levde under andra 

förutsättningar än vi gör idag. För att förmedla det budskapet använder lärarna sig av olika 

exempel som de beskriver för eleverna. Alvin till exempel talar om att när han får frågan 

varför många var rasister förr visar han hur matteböckerna kunde se ut under 1800-talet, 

många av exemplen som användes var väldigt nedvärderande mot minoritetsgrupper. 

Eleverna förstår då att barnen som går i skolan lär sig att vara rasistiska redan som barn. 86 

Siv redogör för ett exempel hon använt när hon vill förklara historisk empati för sina elever. 

Först gör hon det klart att historisk empati inte handlar om att tycka synd om någon utan det 

handlar om att leva sig i hur historiska människor kan ha känt och påverkats. Hon beskrev en 

utmaning hon brukar ge sina elever. De ska svara på frågan: Varför gjorde judarna inte uppror 

i förintelselägren? Eleverna behöver då identifiera vad som krävs för att göra ett uppror, några 

exempel som Siv lyfter under intervjun är att det krävs ledare, en plats att samlas, energi och 

andra möjligheter att organisera sig. Sedan låter hon eleverna ta reda på hur de faktiskt var i 

lägren, och vad som då blir uppenbart är att lägren var specifikt utformade för att undvika att 

fångarna skulle kunna organisera sig. Om eleverna lyckas menar Siv att eleverna använt och 

tränat sin historiska empati. Hon nämner däremot att detta är en svår uppgift för eleverna och 

det krävs tillgång till en väldigt omfattad faktabaserad förståelse för att lyckas.87 Lena 

berättade om en liknande övning fast går inte in lika mycket i detalj. I samband med 

undervisning om andra världskriget låter hon sina elever läsa ögonvittnesskildringar från 

förintelsen för att ge eleverna en större förståelse för hur det var att befinna sig i lägren.88 

Sandra skildrade att hon försöker använda historisk empati i stora dela av sin undervisning 

genom att försöka levandegöra sina genomgångar. Detta gör hon genom att vara gediget 

påläst och kan presentera många konkreta exempel. Hon berättade till exempel att hon nyligen 

                                                      
86 Intervju med Alvin 25/9 2018, Intervju med Sandra, 26/9 2018, Intervju med Lena 1/10 2018 18. 
87 Intervju med Siv, 27/9 2018. 
88 Intervju med Lena 1/10 2018 18. 
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gick igenom hur en mumifiering gick till med sina elever. Att eleverna nästan blev lite 

äcklade ansåg hon var ett gott utryck för deras inlevelse.89 

Alvin å andra sidan berättade att han använder sig av en specifik uppgift för att träna 

elevernas historiska empati. Uppgiften kallar han tillbaka till framtiden och den går ut på att 

eleverna får låtsas att de skickas tillbaka till industrialiseringen i England på 1800-talet. 

Arbetet blir sedan att utifrån texter i deras lärobok och på internet beskriva hur det var att vara 

ung på den tiden. Eleverna får här kombinera fakta med deras egen fantasi och skapa en text 

som läraren sedan kan bedöma.90 

Film förklarade Siv är en annan uppgift som fungerar för att utveckla elevernas historiska 

empati, däremot tycker Siv för det mesta att film är mer möda än det är värt. Hon menar att 

det ibland inte skapar den historiska känslan genom konkreta fakta utan istället kringgår fakta 

genom ljud och slående scener. Därav blir filmvalet väldigt viktigt, en film som hon anser 

fungerar är Schlinders list.91 

 

 

  

                                                      
89 Intervju med Sandra, 26/9 2018. 
90 Intervju med Alvin 25/9 2018. 
91 Intervju med Siv, 27/9 2018. 
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Diskussion 
I det här kapitel diskuteras resultatet. Först presenteras resultatet i förhållande till de 

didaktiska verktyg som redogjordes under den tidigare forskning, sedan behandlas resultatet i 

förhållande till teorin, vidare diskuteras faktorer som påverkade resultatet, sist redogörs för 

resultatets bidrag till forskningsfältet. 

 

I tidigare studier presenterades ett antal olika didaktiska verktyg som kan användas för att 

arbeta med historiemedvetande. De tre verktygen som presenterades var att släktforska och 

relatera den egna historien till den större historien, att se film samt skriva historiska noveller 

på en blogg.92 I denna uppsats går det märka en del likheter i lärarnas utsagor om sin 

undervisning i förhållande till dessa didaktiska verktyg. Det mest likartade exemplet beskrevs 

av Alvin i anslutning till tankesystemet historisk empati. Alvin berättade om en uppgift som 

han kallade tillbaka till framtiden, uppgiften gick ut på att eleverna skulle skildra hur det var 

att leva under industrialiseringen genom att läsa på om epoken och skriva en fiktiv text. I 

Johanssons studie fick eleverna göra en liknade uppgift fast i samband andra världskriget.93. I 

båda fallen får eleverna träna på inlevelse genom att skriva skönlitterärt utifrån historiska 

fakta. Film återkommer också i lärarnas berättelse kring tankesystemet historisk empati. 

Intressant nog beskriver Siv att film kan vara problematiskt men fungerar som ett 

undervisningsverktyg om man arbetar på rätt sätt. Siv förklarade att den stora utmaningen 

med film är tiden som krävs inför och efteråt för att få ut någonting mer av den. 94 Dahl, som 

arbetade med historiemedvetande genom film, visar också att ett gediget för och efterarbete är 

en viktig faktor för att lyckas arbeta med historiemedvetande genom mediet.95 Han betonar 

också att film har en betydande förmåga att aktivera elevers historiemedvetande och sätta 

igång meningsskapande processer och att det i vissa fall kan vara värt det, en slutsats som 

även Siv ger utryck för.96 Det är lovande för uppsatsen att de didaktiska verktyg som använts 

för att arbeta med historiemedvetande i tidigare studier av helt annan karaktär även återfinns i 

denna uppsats eftersom det är en indikation på att den funnit av sitt studieområde. Däremot är 

det viktigt att förstå att omfånget och baktanken med uppgifterna som presenterats i den här 

uppsatsen är betydligt mindre än de som återfinns i den tidigare forskningen, i alla fall utifrån 

vad som går utläsa ur empirin. 

                                                      
92 Berntsson 2012, s. 169, Dahl 2013, S. 250–253, Johansson 2014, S.26–27. 
93 Intervju med Alvin 25/9 2018. 
94 Intervju med Siv, 27/9 2018. 
95 Dahl s. 79–83. 
96 Ibid s. 249–250. 
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I korthet visade resultatet att det i lärares redogörelse om sin undervisning gick identifiera 

flera likheter med Lévesques tankesystem, i hur hög grad varierade dock från lärare till lärare. 

Det var däremot ingen lärare som arbetade med alla tankesystemen. Det leder till en intressant 

diskussion om hur man bör förhålla sig till teorin. Behöver läraren använda alla tankesystem 

för att arbeta med historiemedvetande? Nödvändigtvis inte, och det går förklara genom att 

titta tillbaka på andra sätt att förstå historiemedvetande. Thorp tänkte sig exempelvis att 

historiemedvetande är en förmåga att kontextualisera historia och sätta den i ett större 

sammanhang. Lévesques fem tankesystem arbetar enligt samma principer skillnaden är bara 

att det specificerats i större utsträckning vad det är som ska kontextualiseras. Utgår man ifrån 

det resonemanget kan man tänka sig att arbete med bara ett av tankesystemen fortfarande är 

att arbeta med historiemedvetande. Däremot bör arbete med flera tankesystem ses som ett mer 

effektivt alternativ. Det är därmed intressant att fundera över vad som påverkar hur många 

tankesystem som lärarna använder i sin undervisning. 97 

 

Tabellen nedan visar en sammanställning av relevanta faktorerna som uppmärksammats i 

resultatet, dessa faktorer var vilka tankesystem lärarna använder, hur länge de har undervisat 

samt vilken behörighet de haft. 

  

                                                      
97 Thorp 2016, s. 215. 227–230. 



 

34 
 

 

Tabell 3: Sammanställning av tankesystem, erfarenhet, behörigheter/utbildning och förståelse för 

historiemedvetande. 

Lärare Antal tankesystem Erfarenhet Utbildning/behörighet 

Sandra -Kontinuitet och förändring 

-Utveckling och dekadens 

-Förståelse för historiska källor 

-Historisk empati 

16 år Historia 

Religion  

Geografi 

Samhällskunskap 

Naturkunskap 

Humaniora 

Siv -Kontinuitet och förändring 

-Utveckling och dekadens 

-Förståelse för historiska källor 

-Historisk empati 

15 år Samhällskunskap 

Religion 

Historia 

Licentiatavhandling i 

historia 

Alvin -Utveckling och dekadens 

-Förståelse för historiska källor 

-Historisk empati 

16 år Samhällskunskap  

Historia,  

Religion  

Geografi. 

Daniella -Utveckling och dekadens 

-Förståelse för historiska källor 

10 år Historia  

Religion  

Alexander -Historisk signifikans 

-Kontinuitet och förändring 

-Utveckling och dekadens 

6 år Franska 

Historia 

Religion  

Svenska 

Lena -Kontinuitet och förändring 

-Förståelse för historiska källor 

-Historisk empati 

2 år Historia 

Religion 

Svenska 

Franska 

Anton -Förståelse för historiska källor 6 år Svenska 

Historia 

Religion 

Källa 3: Intervju med samtliga lärare, genomförd under perioden 25/9 – 5/10 2018, inspelning och 

transkribering i författarens ägo 

 

Utifrån tabellen går det utläsa att de lärare som arbetar med flest tankesystem är de som har 

längst yrkeserfarenhet och mest utbildning. Utbildningen i flera av fallen syftar till behörighet 

i andra ämnen än just historieämnet och deras relevans för historieundervisningen är 

diskutabel. Däremot kan man tänka sig att mer utbildning är ett utryck för ett större 

engagemang vilket påverkar hur insatt man är i sitt ämne. Om resultatet relateras till Hansson 
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studie om historieintresse så får vi veta att utbildning är en sekundär påverkansfaktor till 

lärares historieintresse. Om man tänker sig att intresse och engagemang är liknande faktorer 

skulle det innebära att det finns fler påverkansfaktorer som inte gått urskilja i denna uppsats. I 

båda fallen för Hansson och Jarhalls studier om vad som påverkar historielärare intresse och 

omformning får vi veta att eleverna är den viktigaste faktorn för hur en lärare arbetar. Med det 

sagt kan man tänka sig att eleverna är viktiga för hur lärare arbetar med historiemedvetande 

men i denna uppsats saknar omfånget att utreda den frågan. Slutsatsen blir således att lärares 

utbildning verkar påverka hur det arbetar med historiemedvetande men den faktorn bör förstås 

som enbart en bit av en helhet. Den stora helheten saknar denna uppsatsen omfånget att 

studera.98 

 

Erfarenhet var den andra faktorn som påverkar lärares arbete med historiemedvetande. De två 

lärare som arbetade med fyra tankesystem hade båda över 15 års erfarenhet, vilket pekar på 

att erfarenhet har betydelse. Å andra sidan arbetade exempelvis Daniella med två tankesystem 

trots att hon har arbetat i tio år och Lena som arbetat i två år använde sig av tre tankesystem. 

Detta indikerar att något annat än enbart erfarenhet också påverkar hur lärare arbetar med 

historiemedvetande, detta för oss till en liknande diskussion som den kring utbildningen och 

slutsatsen blir detsamma, att erfarenhet påverkar men bör ses som en del av helhet som denna 

uppsats inte har omfång att studera. 

 

Något intressant att nämna är att den lärare med högst akademisk utbildning, det vill säga Siv 

som avlagt en licentiatavhandling i historia ändå inte arbetade med historisk signifikans. 

Tankesystemet är intressant att nämna då det lyste med sin frånvaro i nästan samtliga lärares 

redogörelse av sin undervisning. Möjligen är detta en manifestation av att frågekonstruktionen 

misslyckats, intervjufrågan kring historisk signifikans var eventuellt inte tillräckligt anpassad 

för att lärarna skulle förstå vad som efterfrågades. 

 

Avslutningsvis ska resultatets bidrag diskuteras. I likhet med ett flertal tidigare studier visade 

även denna uppsats att ett antal av lärarna saknade en förståelse för vad historiemedvetande 

innebär i en akademisk bemärkelse. Däremot visade det sig att några av de lärare som inte 

visade någon förståelse för begreppet ändå arbetade med Lévesques tankesystem. Resultatet 

talar för att oavsett om lärare förstår begreppet historiemedvetande eller ej så använder de sig 

                                                      
98 Ibid s. 27, Jarhall 2012 s.172–177. 



 

36 
 

av det i sin undervisning99. Just det här resultatet är viktigt eftersom det återknyter till 

problemet för denna uppsats, vilket låg i att en del forskning pekar på att historiemedvetande 

inte är ett relevant begrepp för lärare. Vad som däremot visade sig i denna uppsats är att 

begreppet är relevant för lärare om man istället för att fråga dem direkt vad 

historiemedvetande innebär istället studerar utryck av det i deras praktik. I den här uppsatsen 

visas att lärare arbetar med historiemedvetande vare sig de är medvetna om det eller ej. Hur 

ska man då förklara det? Sannerligen lär det inte vara en slump. En något mer kvalificerad 

gissning ligger i att kunskapskraven för historieämnet har många likheter med Lévesques fem 

tankesystem och även andra aspekter av historiemedvetande, exempelvis att kunna 

kontextualisera som beskrivs av Thorp.100 Det går alltså tänka sig att lärare som följer sina 

styrdokument och är engagerade individer arbetar med historiemedvetande i sin undervisning. 

Vilket indikerar att problemet för uppsatsen, att historiemedvetande är ett problematiskt 

begrepp för lärare är något mindre problematiskt än vid början av denna uppsats. 

 

Vidare forskning 

Ett intressant vidare forskningsområde vore att tillämpa metoden för denna uppsats i större 

skala. Eftersom uppsatsen är väldigt begränsad i sitt omfång går det inte utgå ifrån att dessa 

slutsatser är sanningsenliga, utan snarare bör de ses som en rimlig indikation. Skulle metoden 

gå tillämpa i större skala vore det också intressant att studera den genom observationer vilket 

skulle kunna kringgå en hel del problematik som skapats i arbetet och slutsatserna skulle bli 

mer trovärdiga. Det huvudsakliga och viktigaste att fortsätta studera är historiemedvetande 

och de många olika sätt det kan ta sig i utryck, vilket skulle kunna hjälpa lärare förstå hur 

arbete med begreppet kan se ut och fungera och skulle förbättra historieundervisning i sin 

helhet. 

 

                                                      
99 Se tabell 1, kategorin förståelse av historiemedvetande, Jonsson 2014, s. 6. 38. 42. 43, Szczenpanski 2016 s. 2. 

15. 40–41, Abrahamsson 2011, s. 5–6. 32–35. 
100 Skolverket 2017, s 205, Lévesque 2008, s. Kapital 3-8, Kommentar: Jämför man dessa två texter med 

varandra finner man stora likheter. Detta har inte varit syftet för uppsatsen men genom att arbetat med 

kunskapskraven under utbildningen och noggrant läst Léveqsue under detta uppsatsarbete har den likheten 

identifierats. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats undersökte utryck för historiemedvetande i lärares berättelse om sin 

undervisning. Detta gjordes genom att intervjua sju lärare om deras verksamhet och 

undervisning. För att komma åt historiemedvetande i lärarnas berättelser jämfördes deras 

utsagor mot teorin kring historiemedvetande. Teorin som var viktigast för denna uppsats var 

Stephéne Léveques fem tankesystem för att tänka som en historiker. Resultatet visade att det i 

flera fall gick urskilja i lärarnas berättelse om sin undervisning att de arbetade med Lévesque 

fem tankesystem och att de gav förutsättningar för eleverna att utveckla sitt 

historiemedvetande. I diskussionen resonerades det kring hur man bör förstå resultatet, vilka 

slutsatser som går att dra. Det stora bidraget som identifierades var att lärare arbetar med 

historiemedvetande även om det var medvetna om det eller ej vilket förklarades genom 

historiemedvetande ligger som inspiration för skolans styrdokument och de lärare som följer 

sina riktlinjer rimligen också arbetar med historiemedvetande.   
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Bilagor  
Intervjuguide 

Syftet med studien är att uppmärksamma hur historiemedvetande utvecklas i ett klassrum 

utifrån lärares egen uppfattning om sin undervisning. Målet med intervjun är att föra ett 

samtal om hur ni lärare planerar och genomför er undervisning. För att styra samtalet mot mitt 

intresseområde har jag formulerat några frågor. Dessa frågor bör ses som riktlinjer för 

samtalet men det är helt okej prata runt dem och de kräver nödvändigtvis inte konkret svar. 

Jag vill gärna uppmana till att ni däremot tar utgångspunkt i er egen undervisning och gärna 

drar exempel på hur ni arbetar. 

 

 Frågor 

Inledande frågor 

• Namn och ålder? 

• Hur länge har du undervisat i historia? 

• När och var tog du din lärarexamen? 

• Vilka ämnen är du behörig i? 

 

Frågor om historieundervisning 

• Kan berätta hur du tänker när du planerar din historieundervisning? 

• Kan du berätta om hur du försöker motivera att den historia ni läser är relevant och 

viktigt? 

• Att undervisa i historia kan handla om att förklara hur ett samhälle formas. Genom 

historien har det skett stora förändringar men också sådant som består. Hur tänker du 

att man ska undervisa för att eleverna ska förstå hur ett samhälle har formats? 

• Hur tänker du att man undervisar för att eleverna ska förstå att historian har många 

olika nyanser, att olika händelser kan betyda olika för olika aktörer? 

• Kan du berätta om hur du arbetar med historiska källor och källkritik? 

• Kan du berätta om hur du undervisar för att eleverna ska lära sig förstå att människor 

förut tänkte annorlunda och hade andra värderingar än idag?  

Frågor om Historiemedvetande 

• Vad tänker du att historiemedvetande betyder? 

• Vad innebär historiemedvetande för dig i din undervisning? 
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Viktig information 

Denna uppsats ansluter sig till forskningens etiska riktlinjer, detta innebär att du som 

deltagare har vissa rättigheter. 

• Du har rätten att få veta vad syftet med studien är. 

• Du har rätten att när som helst dra tillbaka din medverkan och dra dig ur studien. 

• Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

• Jag som forskare ansvarar för att ingen obehörig kan få tillgång till dina uppgifter. 

• Ditt bidrag kommer att kodas och det kommer inte vara möjligt för någon utomstående 

att spåra dig. 

• Ditt bidrag till studien kan inte användas i andra sammanhang än denna studie utan 

ditt samtycke. 

 

 

 


