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Historiemedvetande, historiska 
medier och historieundervisning 

Robert Thorp

Historiemedvetande är ett populärt begrepp i svensk historie-
didaktik och ett centralt begrepp i ämnesplanerna för historie-
ämnet i den svenska skolan. I ämnesplanen för historieämnet 
på gymnasieskolan står att 

undervisningen i ämnet historiska ska syfta till att eleverna bred-
dar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kun-
skaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 
och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom 
ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar 
och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och upp-
fattningar om framtiden.1

Historiemedvetande skulle alltså kunna hävdas vara själva 
utgångspunkten för historieundervisningen på den svenska 
gymnasieskolan. Vidare skall historieundervisningen ge elev-
erna en förståelse av att människor har levt och lever under 
olika levnadsvillkor, och att de därför bör ”förstås utifrån sin 
tids villkor och värderingar”2. Dessutom ska historieundervis-
ningen göra att eleverna utvecklar en förståelse av sin samtid 
samt en förmåga att orientera sig inför framtiden.3 Det kan 
vara svårt att inte hålla med om att det här gör historieämnet 
till ett ytterst relevant ämne och att undervisningen i historia 
blir central för hur våra elever kommer att förstå sig själva, sin 
omgivning och historien. 

Samtidigt anses dock historiemedvetande av många vara ett 
begrepp som är svårgreppbart, komplext och vagt.4 Om man 

1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011 (Stockholm: Skolverket, 2011), 66.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Jfr. Kenneth Nordgren, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur 
och handling i det mångkulturella Sverige (Umeå: Umeå universitet, 2006), 15.
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inte kan precisera vad ett historiemedvetande är och varför det 
är relevant för hur eleverna kommer att förstå sig själva och 
sin omvärld samt hur det kan tänkas utvecklas hos oss, kan det 
tyckas att själva grundargumentet för historieämnets relevans 
är tomt på innehåll. Av de här anledningarna har min studie 
kommit att inrikta sig på just historiemedvetandebegreppet 
utifrån frågorna vad det kan tänkas vara, hur det kan tänkas 
hänga samman med hur vi förstår historien och oss själva samt 
hur det kan tänkas att det utvecklas hos individer. Jag har i 
studien främst studerat forskning som använder sig av histo-
riemedvetandebegreppet i Sverige, Storbritannien, USA och 
Kanada.

Det övergripande syftet med studien har alltså varit att 
nå en breddad och fördjupad förståelse av vad ett historie-
medvetande kan tänkas vara och hur det kan tänkas fungera 
genom att knyta samman forskning om begreppet i Sverige, 
Storbritannien och Nordamerika och att diskutera hur be-
greppet skulle kunna förstås och tillämpas i historiedidaktik 
och historieundervisning såväl i Sverige som utomlands. Mina 
forskningsfrågor har varit:
•	 Hur presenteras historiemedvetandebegreppet i 

forskningen?
•	 Hur utvecklas ett historiemedvetande enligt forskningen?
•	 Om möjligt, kan en förståelse av 

historiemedvetandebegreppet nås som inbegriper de olika 
perspektiv som finns angående begreppet?

I vilken utsträckning kan en sådan förståelse av historiemedve-
tandebegreppet tillämpas i analyser av historiska medier med 
avseende på dess potential att utveckla ett historiemedvetande 
och historisk förståelse?

Man kan alltså säga att jag genom att studera hur ett his-
toriemedvetande presenteras i forskning om begreppet försökt 
formulera en teori som tar begreppets mångtydighet och vag-
het i beaktande och som kan användas för att diskutera hur 
ett historiemedvetande skulle kunna tänkas utvecklas hos in-
divider. Nedan redogörs kort för undersökningens teoretiska 
utgångspunkter samt vilka metoder som använts för att svara 
på frågorna.



216

Teoretiska utgångspunkter

På det mest grundläggande planet har ett teoretiskt angrepps-
sätt som liknar vad som på engelska brukar kallas the prac-
tical turn använts. Enligt detta sätt att se på teori är använ-
dande centralt för hur teorier ska förstås. Till exempel, hävdade 
Ludwig Wittgenstein att ords användande påverkar dess bety-
delse och Martin Heidegger påstod att alla teorier och lagar 
måste tolkas utifrån kontexten av sin användning eftersom de 
annars i teorin kan fås att betyda vad som helst och tillämpas 
på vad som helst.5 

För att illustrera vad som menas med detta kan man ta or-
det ”rättvisa”. Om man slår upp det i en ordbok står det att det 
betyder ett tillstånd där alla behandlas på ett rättvist sätt. Vad 
som menas med ”rättvist sätt” kan dock vara väldigt olika. En 
slavägare i den amerikanska Södern under den första hälften av 
1800-talet skulle kunna hävda att hen behandlade sina slavar 
rättvist för att de alla fick samma behandling, medan man i 
domstolssammanhang kan hävda att ett system är rättvist om 
alla är lika inför lagen. Vad vi får här är ett ord med två olika 
innebörder och den skillnaden beror på hur ordet tillämpas. 
Enligt Wittgenstein och Heidegger är det inget konstigt med 
det: deras användanden är olika och det påverkar betydelsen. 
Samma teoretiska angreppsätt har använts när jag studerat hur 
historiemedvetandebegreppet presenteras i forskningen.

Ett metodologiskt angreppssätt som kan uppfattas som 
närliggande the practical turn är hermeneutiken. Hans-Georg 
Gadamer hävdade att hermeneutikens mål är att förvandla 
tolkningsprocesser från något mystiskt som uppstår inom och 
mellan individer och texter, till att bli ett samarbete i menings-
skapande. När vi tolkar något måste vi vara uppmärksamma 
på hur vi närmar oss det vi tolkar samt hur vårt perspektiv 
påverkar det tolkade. Genom att sträva efter att tydliggöra 
vår tolkningsprocess, det vill säga genom att precisera var-
för vi väljer att tolka på det sätt vi gör och vilken betydelse 
vi har för vår tolkning, hamnar den tolkande individen i vad 
som skulle kunna kallas för en dialektisk tolkningsprocess: 

5 Jfr. David G. Stern, ”The Practical Turn”, i The Blackwell Guide to the 
Philosophy of the Social Sciences, red Stephen P. Turner och Paul A. Roth 
(Padstow: Blackwell Publishing Ltd, 2003), 92–100.
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förutsättningarna för våra tolkningar förändras i och med att 
vi medvetandegör våra perspektiv.6 Jag uppfattar det här som 
att fokus bör ligga på tolkningsprocessen snarare än tolkningen 
självt. Om vi inte medvetande- och tydliggör hur tolkningspro-
cessen sker och vår delaktighet i den finns det en risk att våra 
tolkningar blir godtyckliga.7

Det här har betydelse för hur vi kommer att se på kunskap 
och sanning: för att kunskap ska kunna sägas vara giltig krävs 
det att den är intersubjektivt verifierbar, det vill säga att vi kan 
visa hur vi nådde den kunskap vi nådde genom att redogöra för 
teoretiska utgångspunkter, avvägningar och forskningsmetod.8 
Det gäller alltså att vara tydlig med de begrepp man använder 
och att man preciserar varför man tolkar dem på det sätt man 
gör och varför man använder dem på dett sätt man beslutat 
sig för att göra. Vidare betyder det att det finns vad som skulle 
kunna kallas en social eller sociologisk aspekt på vad som kan 
sägas vara sant eller inte: det är kunskapens kontext som av-
gör om den ska betraktas som sann eller ej. Om man kan visa 
att man nått den kunskap man nått på vad som anses vara ett 
godtagbart sätt, då kan man säga att kunskapen är sann. Detta 
gör samtidigt kunskap och sanning till dynamiska begrepp som 
kan komma att förändras över tid. 

Metod

För att kunna svara på frågorna som jag ställt ovan kombine-
rades flera olika forskningsmetoder. Till de första två frågorna 
gjordes översiktstudier av forskningen kring begreppet utifrån 
vad det anses vara och hur det anses kunna utvecklas. För att 
hitta relevant material att studera använde jag vad som kall-
las snöbollsmetoden.9 All litteratur (såväl avhandlingar, kapitel 
i vetenskapliga publikationer som vetenskapliga artiklar) som 

6 Hans-Georg Gadamer, ”Om förståelsens cirkel”, i Filosofiska strömningar 
efter 1950, red Konrad Marc-Wogau (Stockholm: Albert Bonniers bokförlag, 
1981), 327–328.
7 Ibid., 330.
8 Jfr. Björn Badersten, Normativ metod: att studera det önskvärda (Lund: 
Studentlitteratur, 2006), 74–79.
9 Jfr. Martyn Denscombe, The Good Research Guide for Small-Scale Social 
Research Projects (Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press, 2010), 37.
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behandlade historiemedvetandebegreppet studerades utifrån 
hur begreppet presenterades samt hur det ansågs utvecklas en-
ligt litteraturen. Jag valde att begränsa mig till forskning från 
Sverige, Storbritannien och Nordamerika dels på grund av att 
forskningen kring historiemedvetande är omfattande, dels på 
grund av att man i Sverige anses vara fast förankrade i vad 
som brukar kallas den tysk-skandinaviska eller kontinentala 
forskningstraditionen om begreppet10 och därför skulle kunna 
hävdas täcker in stora delar av forskningen om historiemed-
vetande i Tyskland och övriga Skandinavien samt att man i 
Storbritannien och Nordamerika allmänt antas utgå från an-
nan mer kognitivt inriktad forskning när man använder sig av 
begreppet historiemedvetande.11 På så sätt skulle man kunna 
hävda att de två mest centrala perspektiven på historiemedve-
tandebegreppet som finns i den historiedidaktiska forskningen 
har täckts in.

För att besvara den tredje frågeställningen försökte jag kon-
struera en teori om historiemedvetande som inbegrep alla de 
perspektiv som framträtt i den studerade forskningen om his-
toriemedvetande. För att göra detta använde jag mig av vad 
som närmast kan kallas filosofisk begreppsanalys.12 Jag för-
sökte finna något som skulle kunna sägas vara en gemensam 
utgångspunkt för den studerade forskningen genom att analy-
sera hur ett historiemedvetande presenteras i forskningen och 
utifrån detta bygga en teori för historiemedvetande som skulle 
kunna sägas vara heltäckande.

Slutligen sökte jag operationalisera den teori som framar-
betats genom att diskutera och illustrera hur den skulle kunna 
tillämpas i praktiken. Enligt den teori jag konstruerat kan ett 
historiemedvetande endast studeras genom det historiebruk 
en individ gör och för att studera historiemedvetande i läro-
böcker analyserades ett utdrag i svensk lärobok i historia för 

10 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, red Ulf Zander och 
Klas-Göran Karlsson (Lund: Studentlitteratur, 2009), 27–34.
11 Sam Wineburg, ”The Psychological Study of Historical Consciousness”, 
i Narration, Identity and Historical Consciousness, red Jürgen Straub (New 
York: Berghahn Books, 2006), 188–198.
12 Jfr. Sven Ove Hansson, Verktygslära för filosofer (Stockholm: Thales, 2010), 
79–86.
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att tydliggöra de historiebruk som fanns i den studerade texten 
samt diskutera vilka slutsatser om historiemedvetande vi kan 
dra utifrån läroboksanalysen.

Tidigare forskning

Jag har närmat mig historiemedvetandebegreppet från ett mer 
teoretiskt perspektiv vad gäller dess betydelse och utveckling 
samt hur det kan tillämpas i analys av historiska medier (så-
som en lärobok i historia) och därför kommer jag nedan kort 
att presentera hur man i forskningen närmar sig begreppet vad 
gäller dess betydelse och utveckling samt hur det har tillämpats 
i analyser av historiska medier. 

Ett historiemedvetande presenteras

Generellt sett kan man säga att det finns två skolor angående 
hur man närmar sig historiemedvetande ur ett teoretiskt per-
spektiv: den första skolan kan vi kalla den bekräftande skolan, 
som i regel beskriver vad ett historiemedvetande är och varför 
det är ett viktigt begrepp, och den andra skolan den skeptiska 
skolan, som ställer sig mer tvekande till begreppet. Av dessa två 
skolor är den bekräftande skolan den absolut dominerande i 
den studerade forskningen. 

Man kan allmänt säga att det funnits tre vågor av forsk-
ning om historiemedvetande i Sverige: den första vågen mel-
lan 1980-talet och fram till ungefär mitten av 1990-talet tycks 
mest ha inriktat sig på att presentera ett nytt begrepp och dis-
kuterade sällan begreppets innebörd specifikt.13 1997 publice-
rades antologin Historiedidaktik14 som innehöll ett kapitel om 

13 Jfr. Tomas Englund, ”Historieämnets selektiva tradition sett ur ett legiti-
mitetsperspektiv”, i Historiedidaktik i Norden 3: Nordisk konferens om his-
toriedidaktik Bergen 1987, red Magne Angvik m.fl. (Malmö: Lärarhögskolan 
i Malmö, 1988), 48–59; K.G. Jan Gustafson, ”Barn, föräldrar och historia”, 
i Historiedidaktik i Norden 2: Nordisk konference om historiedidaktik, 
red Matti Angvik m.fl. (Frederiksberg: A. Køhlert, 1985), 175–86; K.G. Jan 
Gustafson, ”Jag vet en gammal väg att gå...”, i Historiedidaktik i Norden 
3: Nordisk konferens om historiedidaktik Bergen 1987, red Magne Angvik 
m.fl. (Malmö: Lärahögskolan i Malmö, 1988), 132–45; Sture Långström, 
”Läroböcker och historiemedvetande”, i Historiedidaktik i Norden 6: his-
toriemedvetandet - teori og praksis, red Sirkka Ahonen m.fl. (København: 
Danmarks Lærerhøjskole, 1997), 287–304.
14 Klas-Göran Karlsson och Christer Karlegärd, reds, Historiedidaktik (Lund: 
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historiemedvetande av den danske historiedidaktikern Bernard 
Eric Jensen15 vilket fick en stor betydelse för svensk forskning 
om historiemedvetande16 och det skulle kunna uppfattas som 
startskottet för den andra vågen: runt millenieskiftet publice-
rades flera historiska avhandlingar som använde historiemed-
vetandebegreppet som ett teoretiskt och analystiskt begrepp.17 
2004 publicerades så ännu en historiedidaktisk antologi18 som 
kom att få stor betydelse för fortsatt svensk forskning. Den 
skulle kunna uppfattas som början till den tredje våg av forsk-
ning av historiemedvetande som inleddes i mitten av det första 
decenniet på 2000-talet.19 2009 inleddes två forskarskolor i his-
toriedidaktik inom vilka ytterligare forskning om historiemed-
vetande bedrivits.20

Studentlitteratur, 1997).
15 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, 
didaktik”, i Historiedidaktik, red Christer Karlegärd och Klas-Göran Karlsson 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 49–81.
16 Bengt Schüllerqvist, Svensk historiedidaktisk forskning (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2005), 51.
17 Martin Alm, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel: svenska 
berättelser om USA åren 1900-1939, (Lund: Nordic Academic Press, 2002); 
Roger Johansson, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, his-
toriemedvetande och historiebruk 1931–2000 (Stockholm: Hjalmarson & 
Högberg, 2001); Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: histo-
rieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001); 
Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk 
historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001).
18 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red), Historien är nu: en introduktion 
till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2004).
19 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år (Uppsala: Sisyfos, 2008); Mary Ingemansson, 
”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och 
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (Göteborg: Makadam förlag, 
2010); Nordgren, Vems är historien?; Carina Renander, Förförande fiktion 
eller historieförmedling? Arn-serien, historiemedvetande och historiedidaktik 
(Malmö: Malmö högskola, 2007); Igor Potapenko, Historiemedvetande och 
identitet: om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv (Stockholm: 
Stockholms universitet, 2010); Ylva Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara: 
en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historie-
undervisning (Stockholm: Stockholms universitet, 2010).
20 Fredrik Alvén, Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på 
uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia (Lund: Lunds 
universitet, 2011); Lars Andersson Hult, Att finna meningen i ett historieprov: 
en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande (Lund: Lunds 
universitet, 2012); Cathrin Backman Löfgren, Att digitalisera det förflutna: 
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I Storbritannien och Nordamerika har forskning om historie-
medvetande växt framförallt under det senaste decenniet. Här 
är det främst Peter Lee och Peter Seixas som varit tongivande21 
och forskningen har varit inriktad på historisk koginition och 
lärande, och har därför främst närmat sig historiemedvetande 
utifrån begreppet historiskt tänkande.

Sammanfattningsvis kan man säga att historiemedvetande 
brukar definieras som ett begrepp som inbegriper kopplingen 
”mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen och perspek-
tiv på framtiden”22 som det en gång formulerats av den tyske 
historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann. Den här defintionen 
tillämpas sedan för att illustrera hur människor förstår och 
uppfattar historien, sitt samtida samhälle, sig själva och sina 
medmänniskor, handlar moraliskt, skapar historia, analyserar 
och deltar i en historisk kultur samt skaffar sig insikter om sig 
själva, det samtida samhället och historien.

Den skeptiska forskningen, som endast innehåller en hand-
full verk, brukar rikta kritik mot definitionssvårigheter med 
begreppet samt att det antas vara ett eurocentriskt begrepp. 
Om forskningen som beskriver begreppet som problematiskt 

en studie av gymnasieelevers historiska tänkande (Lund: Lunds universi-
tet, 2012); Kerstin Berntsson, Spelar släkten någon roll?: ”Den lilla histo-
rien” och elevers historiemedvetande (Lund: Lunds universitet, 2012); Arndt 
Clavier, ”Mänsklighetens största problem genom alla tider”: en receptionsstu-
die av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 (Lund: 
Lunds universitet, 2011); Steven Dahl, Folkmord som film: gymnasieelevers 
möten med Hotel Rwanda - en receptionsstudie (Lund: Lunds universitet, 
2013); Ingmarie Danielsson Malmros, Det var en gång ett land... Berättelser 
om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (Höör: 
Agering, 2012); Magnus Grahn, Möbelrike i tiden: om historiebrukets bety-
delse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion (Lund: Lunds univer-
sitet, 2011); Maria Johansson, Historieundervisning och interkulturell kom-
petens (Karlstad: Karlstads universitet, 2012); Maria de Laval, Det känns inte 
längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska 
tänkande (Lund: Lunds universitet, 2011); Hans Olofsson, Fatta historia: en 
explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadie-
klass (Karlstad: Karlstads universitet, 2011); Bo Persson, Mörkrets hjärta i 
klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen 
(Lund: Lunds universitet, 2011).
21 Sirkka Ahonen, ”Historical consciousness: a viable paradigm for history 
education?”, Journal of Curriculum Studies 37, 6 (2005): 697–699.
22 Karl-Ernst Jeismann, ”Geschichtsbewusstsein”, i Handbuch der Geschichts-
didaktik, red Klaus Bergmann m.fl., vol 1 (Düsseldorf: Pädagogischer Verlag 
Schwann, 1979), 42–44.
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angående dess definition kan sägas att man antingen inriktar 
sig på att hur ett historiemevetande förhåller sig till sina ma-
nifestationer är oklart23 (det vill säga, hur visar sig ett historie-
medvetande?) samt att begreppet i sig inte kan förklara hur ut-
veckling i historisk förståelse sker eftersom det inte preciseras i 
forskningen om begreppet24.

Kritiken som menar att begreppet är eurocentriskt riktar in 
sig på att historiemedvetande förutsätter en viss typ av ratio-
nalitet och att denna rationalitet har sina rötter i den europe-
iska Upplysningen på 1700-talet. Andra kulturer kan ha andra 
förutsättningar och på så sätt kan det vara eurocentriskt att 
hävda att historiemedvetande är ett universellt fenomen eller 
en förmåga som alla människor har samt att en viss typ av 
rationalitet premieras.25

Ett historiemedvetande utvecklas

Vad gäller hur ett historiemedvetande utvecklas finns det tre 
linjer i forsknigen som är särskilt intressanta. Den första häv-
dar att historiemedvetande utvecklas när individer utsätts för 
historien multikronologiskt (det vill säga när dåtiden, samti-
den och nutiden finns närvarande i den historiska framställ-
ningen) eller multiperspektivistiskt.26 Vidare hävdas det att ett 
personligt närmande till historien är nödvändigt för att ett 

23 Erik Axelsson, ”Historia i bruk och medvetande: en kritisk diskussion av 
två historiografiska begrepp”, i En helt annan historia: tolv historiografiska 
uppsatser, red Samuel Edquist m.fl. (Uppsala: Uppsala Universitet, 2004), 
23–24.
24 Peter Lee, ”’Walking Backwards into Tomorrow’: Historical Consciousness 
and Understanding History”, International Journal of Historical Learning, 
Teaching and Research 4: 1 (2004), 37–38; Jürgen Straub, ”Telling Stories, 
Making History: Toward a Narrative Psychology of the Historical Construction 
of Meaning”, i Narration, Identity and Historical Consciousness, red Jürgen 
Straub (New York: Berghahn Books, 2006), 79.
25 Ulrika Holgersson och Cecilia Persson, ”Rätten att skriva människan. 
Historiemedvetande och berättelse som problematiska begrepp: svar till 
Bernard Eric Jensen”, i Historisk tidskrift, 122:4 (2002), 635–640; Peter 
Seixas, ”Introduction”, i Theorizing Historical Consciousness, red Peter Seixas 
(Toronto: University of Toronto Press, 2006), 9.
26 Jfr. Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 73, 218; Halvdan Eikeland, Et 
laereverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse. Analyse og 
praktisk bruk av historiedelen av Aschehougs laereverk i samfunnstag for ung-
domstrinnet: ”Innblikk” (Tönsberg: Högskolen i Vestfold, 2002), 7–8.



223

historiemedvetande skall utvecklas27 samt att moraliska vär-
den i historien (såsom frihet eller jämlikhet) även med fördel 
kan användas för att utveckla ett historiemedvetande eftersom 
individen får studera dessa värdens utveckling och förändring 
genom historien samt diskutera dess relevans idag och i fram-
tiden28.

Den andra linjen ser tillämpandet av genetiska och genealo-
giska perspektiv på historien som betydelsefulla för att ett histo-
riemedvetande skall utvecklas. Med ett genetiskt perspektiv me-
nas att man startar från en given historisk tidpunkt och förklarar 
vad som händer efter den (historien förklaras med andra ord 
”framlänges”). Med ett genealogiskt perspektiv tas samtidsper-
spektivet i beaktande: den samtid jag befinner mig i har bety-
delse för den historia jag väljer att studera, de frågor jag väljer 
att ställa till historien samt hur jag tolkar de svar jag får från his-
torien (historien förklaras med andra ord ”baklänges”). Genom 
att se historien både genetiskt och genealogiskt når med det här 
synsättet individen en förståelse för att det tolkande pespektivet 
är betydelsefullt för hur man förstår historien. Det har hävdats 
att individers genetiska förståelse utvecklas om de arbetar med 
historien kronologiskt och att deras genealogiska förståelse ut-
vecklas om de arbetar med källor och källkritik.29 Undervisning 
som alternerar dessa två undervisningssätt anses ha en god chans 
att utveckla individers historiemedvetanden eftersom det tvingar 
dem att närma sig historien multikronologiskt.30

Den tredje linjen ser historiskt tänkande som centralt för hur 
ett historiemedvetande utvecklas.31 Historiska begrepp av första 

27 Jfr. Per Eliasson, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?”, i Historien är 
nu: en introduktion till historiedidaktiken, red Klas-Göran Karlsson och Ulf 
Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 322–323; Karlsson, ”Historiedidaktik: 
begrepp, teori och analys”, 50; Potapenko, Historiemedvetande och identitet, 
137; Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara, 53.
28 Jfr. Alvén, Historiemedvetande på prov, 93–94; Clavier, Mänsklighetens 
största problem genom alla tider, 176–177.
29 Persson, Mörkrets hjärta i klassrummet, 123–127.
30 Eliasson, ”Kan ett historiemedvetande fördjupas?”, 317, 325.
31 Jfr. Catherine Duquette, Le rapport entre la pensée historique et la con-
science historique. Elaboration d’une modèle d’interprétation lors de l’appren-
tissage de l’histoire chez les élèves de cinquième secondaire des écoles franco-
phone du Québec (Québec: Université de Laval, 2011), 59–60; de Laval, Det 
känns inte längre som det var länge sedan, 27; Olofsson, Fatta historia, 218.



224

och andra ordningen ses inom historiskt tänkande-traditionen 
som redskap individen kan använda sig av för att analysera histo-
rien från ett metaperspektiv. Det hävdas att det kritiska angrepps-
sätt på historien som individen upparbetar genom att historiskt 
tänkande gör att hen kan närma sig historien kritiskt och reflexivt 
och på så sätt uppöva metahistoriska färdigheter som utvecklar 
hens historiemedvetande.32

Historiemedvetande tillämpas i analys av historiska medier

Ett av målen med min studie är att tillämpa historiemedvetande-
begreppet i analys av historiska medier och detta har redan gjorts i 
forskningen: man har, bland annat, tillämpat begreppet i analys av 
filmer33, läroböcker34, historiskt källmaterial35 och skönlitteratur36. 
Forskarna har använt begreppet på olika sätt i dessa studier: vissa 
har studerat ett visst historiskt medium och därifrån dragit slut-
satser om dess möjlighet att utveckla ett historiemedvetande, an-
dra har intervjuat respondenter efter att de tagit del av ett särskilt 
historiskt medium. Dessutom har vissa forskare analyserat hur ett 
historiskt medium kan ge uttryck för ett historiemedvetande. När 
man vill påvisa att ett visst medium utvecklar ett historiemedve-
tande blir utmaningen att visa hur detta kan ske. När man vill visa 
att respondenter ger uttryck för något som kan tolkas som ett his-
toriemedvetande blir utmaningen att precisera just varför de ytt-
randen respondenten gör kan sägas vara ett historiemedvetande, 
eller symptom på ett historiemedvetande. När man, till sist, vill 
studera historiemedvetande i historiska medier blir utmaningen 
att visa hur döda ting kan inneha ett historiemedvetande (vi bru-
kar vanligtvis inte tillskriva medvetanden till objekt). 

32 Duquette, Le rapport, 231, 261; Hans Olofsson, ”’Hiroshimagrejen, 
liksom’ - om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos 
högstadieelever”, i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken, red David 
Ludvigsson (Eksjö: Historielärarnas förening, 2013), 39.
33 Dahl, Folkmord som film.
34 Ammert, Det osamtidigas samtidighet; Aleksey Bushuev, ”Contemporary 
History for the Modern Generation: The Specificity of Schoolchildren’s 
Historical Consciousness Formation in Post-Soviet Russia”, i Cultural and 
Religious Diversity and Its Implications for History Education, red Joanna 
Wojdon (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 239–52; Eikeland, Et 
laereverks bidrag til historiebevissthet og narrativ kompetanse.
35 Duquette, Le rapport.
36 Ingemansson, Det kunde lika gärna ha hänt idag.
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Sammanfattning

Utifrån det presenterade forskningsläget framstår följande fyra 
forskningsfrågor som särskilt relevanta: (i) att konstruera en 
teori om begreppet som inbegriper de tillämpningar av begrep-
pet som återfinns i forskningen, (ii) att precisera hur ett histo-
riemedvetande manifesteras (det vill säga, vad egentligen är ett 
uttryck för ett historiemedvetande och varför är det det?), (iii) 
att precisera hur ett historiemedvetande utvecklas och varför 
det kan sägas göra det, samt, (iv) att operationalisera begreppet 
så att et kan tillämpas i analys av historiska medier. 

Resultat

Nedan presenteras i korthet de mest betydande resultaten av 
mina undersökningar som jag delat in i tre delstudier. Den för-
sta studien utgick från frågeställningen ”Hur presenteras ett 
historiemedvetande i forskningen?”.37 Den andra studien sökte 
konstruera en teori om historiemedvetande som skulle kunna 
inbegripa de olika perspektiv som finns på begreppet i forsk-
ningen angående dess betydelse, tillämpning och utveckling.38 
Den tredje studien diskuterade resultaten från de två första 
delstudierna och försökte därigenom precisera ett metodolo-
giskt angreppssätt för hur historiemedvetandebegreppet skulle 
kunna tillämpas i analys av historiska medier, både vad gäller 
dess förmåga att uttrycka ett historiemedvetande och utveckla 
en individs historiemedvetande.39

37 Denna studie har tidigare publicerats som Robert Thorp, ”The Concept of 
Historical Consciousness in Swedish History Didactical Research”, i Cultural 
and Religious Diversity and Its Implications for History Education, red Joanna 
Wojdon (Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2013), 207–224, och jag kommer 
nedan att hänvisa till denna studie.
38 Denna studie har tidigare publicerats som Robert Thorp, ”Towards an 
Epistemological Theory of Historical Consciousness”, Historical Encounters: 
A Journal of Historical Consciousness, Historical Cultures, and History 
Education 1:1 (2014): 20–31, och jag kommer nedan att hänvisa till denna 
studie.
39 Denna studie har publicerats som Robert Thorp, ”Historical Consciousness 
and Historical Media - A History Didactical Approach to Educational Media”, 
Education Inquiry 5:4 (2014): 497–516, och jag kommer nedan att hänvisa 
till denna studie.
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Hur presenteras historiemedvetandebegreppet? 

Den första studien som genomfördes sökte svar på hur histo-
riemedvetandebegreppet definierats, tillämpats och legitime-
rats i svensk historiedidaktisk forskning. En vanlig uppfattning 
bland historiedidaktiska forskare är att historiemedvetande är 
ett vagt och komplext begrepp och studiens resultat pekar på 
en möjlig förklaring till denna uppfattning. Utifrån studien av 
historiemedvetandebegreppet så som det framträder i svensk 
forskning har kategorier induktivt skapats för att illustrera 
vad som förenar och skiljer begreppsförståelsen så som det an-
vänds i forskningen. Studien finner att det finns en konsensus 
om begreppets definition (som skall förstås som en förmåga att 
tolka det förflutna, förstå det samtida och ha perspektiv på det 
framtida) men att denna definition tillämpas på åtminstone sex 
olika sätt.40 

Enligt en tillämpning ses historiemedvetande som ett identi-
tetsskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande skapar 
vi våra identiteter. Enligt en annan tillämpning ses historie-
medvetande som ett meningsskapande begrepp: det bidrar till 
människans förståelse av sig själv och sin omvärld. Enligt en 
tredje tillämpning ses historiemedvetande som ett historieska-
pande begrepp: genom vårt historiemedvetande skapar vi his-
toria. Enligt en fjärde tillämpning ses historiemedvetande som 
ett insiktsskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande 
bibringar vi oss insikter om såväl historien som vår omvärld. 
Enligt en femte tillämpning ses historiemedvetande som ett vär-
deskapande begrepp: genom vårt historiemedvetande påverkas 
våra moraliska värderingar. Samt enligt en sjätte tillämpning 
ses historiemedve tandebegreppet som ett heuristiskt begrepp: 
begreppet och dess betydelse i sig är underordnat det faktum 
att det leder till nya och intressanta perspektiv i forskningen.41 
Den sista kategorin skiljer sig från de övriga i och med att den 
inte preciserar vad ett historiemedvetande betyder för en indi-
vid, men kan ändå ses som en tillämpning eftersom begreppet 
tillämpas för att generera nya forskningsfrågor.

I samma studie presenteras argument till varför 

40 Thorp, ”The Concept of Historical Consciousness in Swedish History 
Didactical Research”, 212–218.
41 Ibid., 213–218.
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historiemedvetandebegreppets olika tillämpningar kan bidra 
till att skapa begreppslig vaghet och komplexitet gällande 
historiemedvetandebegreppet. Man kan hävda att det är svårt att 
analytiskt skilja ett begrepps definition från dess tillämpningar 
eftersom tillämpningarna tenderar att påverka hur ett begrepp 
förstås, det vill säga dess användning påverkar dess betydelse. 
I undersökningen blir detta tydligt då man studerar hur 
historiemedvetandebegreppet legitimeras i forskningen: det är 
genomgående dess tillämpningar som rättfärdigar dess existens 
och framskjutna position i svensk historiedidaktik. Av den 
här anledningen argumenterar jag sedan för att det är viktigt 
att precisera hur begreppets definition och tillämpningar hör 
samman, eftersom man annars riskerar två saker: antingen får 
man ett monolitiskt begrepp som innefattar allt men förklarar 
desto mindre, eller så får man svårt att motivera begreppets 
existens jämte dess tillämpningar. Det kan då hävdas att man 
i så fall borde fokusera på begreppets tillämpningar istället 
för begreppet i sig. Alltså ser man historiemedvetande som ett 
identitetsskapande begrepp borde man då istället prata om 
”identitet” istället för ”historiemedvetande” för att undvika 
vaghet eftersom det kan förstås som otydligt hur de två 
begreppen hänger samman.42

Hur kan en övergripande teori om historiemedvetande se ut? 

Den andra studien svarar huvudsakligen mot de andra och 
tredje frågeställningarna: avsikten är här att presentera en 
teori för historiemedvetandebegreppet som visar hur begrep-
pets definition och tillämpningar hänger samman och hur ett 
historiemedvetande kan utvecklas hos en individ samt varför 
och hur ett historiemedvetande kan påverka en individs iden-
titet och moraluppfattning. Teorin jag presenterar utgår från 
de kunskapsteoretiska (epistemologiska) aspekterna av histo-
riemedvetandebegreppet och inriktar sig alltså på begreppet 
som centralt för hur människor förstår historia. Jag definierar 
historiemedvetande som förståelsen av relationen mellan det 
förflutna, samtida och framtida och tillämpar sedan begreppet 
på hur individer skapar historisk förståelse.43

42 Ibid., 218–221.
43 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
21–22.
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Jag argumenterar därefter för hur man kan betrakta historie-
medvetandets manifestationer. Den mest grundläggande mani-
festationen av historie medvetandet kan vi se genom berättan-
det: när en individ uttrycker något om historien gör hen det 
genom berättande eller narrativ.44 

När en individ skapar narrativ om historia ger hen uttryck 
för ett historie bruk. Det finns två aspekter av historiebruk som 
är centrala för mitt argument. Den första aspekten kan kallas 
vad-aspekten och beskriver vad historiebruket syftar till och 
kan illustreras väl av Klas-Göran Karlssons typologi över his-
toriebruk: det kan vara politiskt, existentiellt, kommersiellt, ve-
tenskapligt och så vidare. 45 Den andra aspekten av historiebruk 
kallar jag för hur-aspekten och här syftar jag på hur historien 
brukas, vilket kan illustreras genom Jörn Rüsens typologi över 
historiska narrativ: en historisk berättelse (som till exempel ut-
trycker ett politiskt historiebruk) kan brukas på fyra olika sätt, 
enligt Rüsen: (i) traditionellt (för att söka upprätthålla tradi-
tioner i historien), (ii) exemplariskt (för att söka motivera reg-
ler för mänskligt agerande), (iii) kritiskt (för att söka kritisera 
samtida eller historiska samhällen eller sedvänjor), eller (iv) ge-
netiskt (för att påvisa förändring och kontinuitet i historien).46 

Till sist berör jag begreppet historiekultur på så sätt att jag 
uppfattar det som ett konglomerat av individers historiebruk. 
Genom att vi brukar historien upprätthåller vi olika historie-
kulturer. Vidare kan man uppfatta historiekultur som grund-
läggande för individers historiebruk och historiemedvetanden 
på så sätt att en historiekultur alltid föregår individen i ett visst 
samhälle eller sammanhang. Samtidigt kan det även hävdas att 
individen kan förändra historiekulturen i sin omgivning genom 
sitt historiebruk.47

Nästa steg i argumentationen är att en individs historiebruk 
skall uppfattas som ett uttryck för hens historiemedvetande: 
det är genom att studera individens historiebruk som vi kan 
komma i kontakt med dennes historiemedvetande. Därför är 

44 Ibid., 22.
45 Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, 59.
46 Jörn Rüsen, ”Tradition: A Principle of Historical Sense-Generation and Its 
Logic and Effect in Historical Culture”, History and Theory 51:4 (2012): 52.
47 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
22–23.
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det viktigt att teoretiskt söka precisera hur begreppet och dess 
manifestationer hör samman. Eftersom jag argumenterar för 
att ett historiemedvetande på den mest grundläggande nivån 
kan förstås som ett begrepp som bidrar till människors his-
toriska förståelse genom att det binder samman det förflutna, 
samtida och framtida i en multikronologisk förståelse av his-
torien och att denna förståelse sedan manifesteras genom hur 
människor brukar historien ur en vad- och hur-aspekt, är det 
viktigt att man kan koppla ett visst historiebruk till ett visst his-
toriemedvetande. Jag vill hävda att man kan göra det om man 
analyserar historiebruk utifrån hur-aspekten. Om man antar 
att det kan finnas olika epistemiska kvaliteter av ett historie-
medvetande kommer begreppet då att inte handla bara om att 
individer förstår historien genom multikronologiska samman-
hang, utan även hur de förstår dessa multikronologiska sam-
manhang. Sammankopplar man detta med historiebruk skulle 
man kunna hävda att hur en individ förstår multikronologiska 
sammanhang har betydelse för hur hon betraktar sitt och an-
dras historiebruk. Historiemedvetande skulle då kunna hävdas 
vara en sorts attityd eller hållning gentemot narrativ som bru-
kar historien, det vill säga hur-historiebruk.48 

Denna attityd eller hållning gentemot historien som beror 
på en individs historiemedvetande kan vara kvalitativt olika 
beroende på individens epistemiska uppfattningar och för 
att illustrera dessa epistemiska skillnader mellan olika histo-
riemedvetanden använder jag Peter Seixas utökning av Jörn 
Rüsens välkända typologi49 över historiemedvetanden. I Seixas 
utökade typologi diskuteras fyra epistemiska typer av historie-
medvetanden som jag anser passar mycket väl för att illustrera 
historiemedvetandets kunskapsteoretiska aspekter:
•	 Med ett traditionellt historiemedvetande betraktas historia 

och historiska utsagor som något objektivt givet: vi kan 
historia därför att vi lärt oss det av föräldrar, lärare och 
vänner. Historiska påståenden kan antingen vara sanna 
eller falska, men en person med ett traditionellt histo-
riemedvetande har ingen metod för att avgöra vilket av 

48 Ibid., 24.
49 Jörn Rüsen, ”Historical Consciousness: Narrative, Structure, Moral Function, 
and Ontogenetic Development”, i Theorizing Historical Consciousness, red 
Peter Seixas (Toronto: University of Toronto Press, 2006), 72.
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motsägande historiska påståenden som är sant.
•	 Med ett exemplariskt historiemedvetande betraktas även 

historia och historiska utsagor som något objektivt givet, 
men det preciseras att det behövs någon form av metod 
för att avgöra vad som är historiskt sant. Tillämpar man 
bara rätt metod kan man upptäcka det historiskt sanna. 
Vidare betraktas värden såsom mänskliga rättigheter som 
historiskt betingade: genom att studera historien kan vi 
bevisa (eller upptäcka) vilka rättigheter individen har.

•	 Med ett kritiskt historiemedvetande ifrågasätts sannings-
värdet i historien eller historiska utsagor. Eftersom den 
historiska sanningen betraktas som relativ till den histo-
riska kontexten eller personen kan alla historiska utsagor 
betraktas som lika sanna eller falska. Vad som följer är en 
kunskapsteoretisk relativism angånde historia, och i för-
längningen ifrågasätts därför huruvida vi kan veta något 
om historien.

•	 Med ett genetiskt historiemedvetande tas icke ett relativis-
tiskt ställningstagande angående historien eller historiska 
utsagors riktighet. Här förflyttas fokuset från det enskilda 
historiska påståendet till den kontext inom vilken det 
skapats. En person med ett genetiskt historiemedvetande 
betraktar alla historiska påståenden, kategorier och fakta 
som historiskt kontingenta och att det är helt normalt att 
det förhåller sig på det sättet samt att det är en förutsätt-
ning för att vi ska kunna nå kunskap i historia. Vad som 
hos den med ett kritiskt historiemedvetande betraktades 
som ett bevis för att historisk kunskap knappast är möjlig, 
uppfattas hos den med ett genetiskt historiemedvetande 
som en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska nå kun-
skap om det som skett. Genom att ta kontexten i beaktande 
(både den historiska och den meningsskapande individens 
kontext) kan vi komma att veta något om historien.50

Genom att relatera den här typologin av historiemedvetande 
till typologin över historiebrukets hur-aspekter kan man visa 
hur ett visst historiebruk beror på ett visst historiemedvetande. 
En person som inte besitter någon som helst förståelse för his-
toriens kontingenta karaktär, kan inte bruka historien på ett 

50 Seixas, ‘Historical Consciousness: The Progress of Knowledge in a 
Postprogressive Age’, 145–149.
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genetiskt sätt. Hen kan dessutom inte heller förhandla mellan 
eller analysera de historiekulturer hen tillhör. Med ett genetiskt 
historiemedvetande kan istället individen analysera olika his-
toriebruk från ett kontextuellt perspektiv och hen kan på så 
sätt förhålla sig till historiekulturen på ett förhandlande och 
analytiskt sätt.51

Nästa steg i analysen var att redogöra för hur och varför ett 
historiemedvetande kan utvecklas hos en individ. Eftersom jag 
ansåg att förmågan till kontextualisering är vad som skiljer de 
olika typerna av historiemedvetande åt, är det centralt att redo-
göra för hur progression sker angående individers förmåga till 
kontextualisering. Ett begrepp som fokuserar på progression i 
kontextualisering är historiskt tänkande såsom det skrivs fram 
i de brittiska och nordamerikanska forskningstraditionerna. 
Genom att tillämpa vad som ibland kallas första och andra 
ordningens begrepp52 på historia hävdas det att individer når 
en förmåga att tolka historien och dess utsagor på ett alltmer 
kontextualiserat sätt: individen når en förståelse för historie-
vetenskapens tolkande och framställningsmässiga karaktär. 
Tanken är att denna insikt ska leda till en förståelse för hur 
metod, urval, tolkning och framställning påverkar historikers 
arbete, dvs. historikerns kontext. Detta leder sedan vidare till 
en förståelse av perspektivens betydelse för historiskt menings-
skapande: den historiska agentens perspektiv måste tas på lika 
stort allvar som den tolkande historikerns perspektiv.53

Ett fullt utvecklat historiskt tänkande leder till vad den aus-
traliensiske historikern Robert Parkes kallar en historiografisk 
blick54, det vill säga en förmåga att ta hänsyn till hela den histo-
riska framställningsprocessen, inklusive det tolkande subjektet. 
Jag hävdar att en person med ett genetiskt historiemedvetande 
är en person som har en sådan historiografisk blick, och att det 
således är genom kontextualiseringsgraden som begreppen his-
toriemedvetande och historiskt tänkande kan sammankopplas. 

51 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
23–25.
52 Andra benämningar har även använts för dessa begrepp, se Mikael Berg, 
Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av 
skolämnet historia (Karlstad: Karlstads universitet, 2014), 48–50.
53 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 26.
54 På engelska ”historiographic gaze”. Min översättning.
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Genom historiskt tänkande kan en person utveckla sin förmåga 
till kontextualisering och därmed även utveckla sitt historiemed-
vetande.55

Denna kontextualiseringsförmåga kan även hävdas vara cen-
tral för individers identiets- och moralbildning. Genom att till-
lämpa narrativ identitetsteori56 såsom den beskrivs av den ame-
rikanska filosofen Marya Schechtman kan ett samband mellan 
historiemedvetande och identitetsbildning påvisas genom att en 
individs attityd till narrativer är avgörande för hens identitets-
bildning.57 En person som inte har någon medvetenhet om hur 
narrativer påverkar sin identitet har inte en likadan identitets-
uppfattning som en person som har denna medvetenhet. Vidare 
kan man hävda att en person med ett traditionellt historiemed-
vetande troligen har en identitetsuppfattning som är statisk, 
medan en person med ett genetiskt historiemedvetande förmod-
ligen har en mer dynamisk identitetsuppfattning eftersom denne 
kan sägas ha en medvetenhet om att de narrativ som vi skapar 
om oss själva är påverkade och beroende av både rumsliga och 
temporala kontexter och kan således förändras i tid och rum. 

Tätt sammankopplad med en individs identitet är hennes 
moraluppfattning. Om man betraktar identitet som en källa till 
moral på så sätt att vi sympatiserar moraliskt med dem som vi 
känner tillhörighet med och vice versa, kan man med samma typ 
av argument som ovan hävda att vilken typ av historiemedve-
tande en person har är avgörande för vilken moralsyn hen har. 
Ett traditionellt historiemedvetande kan leda till en moralsyn 
som är statisk och därmed finns det en risk att det inte tas någon 
hänsyn till den moraliska kontexten. En person med ett genetiskt 
historiemedvetande kan enligt resonemanget ovan ha lättare att 
se den andres perspektiv i moraliska frågor och får därmed möj-
ligen en mer tolerant moralsyn.58

55 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
26–27.
56 Med ”narrativ identitetsteori” menar jag en teori som hävdar att individer 
skapar, upprätthåller och utvecklar sina identiteter genom att skapa berättelser 
eller narrativ om sig själva. 
57 Marya Schechtman, The Constitution of Selves (Ithaca, N.Y.: Cornell 
University Press, 2007), 93–94, 143–144.
58 Thorp, ”Towards an Epistemological Theory of Historical Consciousness”, 
27–28.
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Vilken relevans kan teorin ha för historieundervisning och 
användande av historiska medier?

Den sista studien utgår från den teori av historiemedvetande-
begreppet som presenterats ovan och diskuterar en modell för 
operationalisering av begreppet och teorin i analys av histo-
riska medier. I studien skisseras en modell för hur historiemed-
vetandebegreppet kan förstås som tolkningsram och metodo-
logiskt angreppssätt vid analys av historiska medier. Den mest 
grundläggande tanken är att man genom att analysera indi-
viders historiebruk kan analysera deras historiemedvetande. 
Därför är det centralt att man utgår från historiebruk när man 
analyserar historiemedvetanden. Hur en person brukar histo-
rien visar vilken kontextualiseringsförmåga hen har, och, enligt 
den teori som presenterats ovan, på så vis även vilken typ av 
historiemedvetande hen har. Jag argumenterar därför att det 
historiemedvetande man möjligtvis kan stöta på i en lärobok 
i historia är författarens: det är hen som skapat det historiska 
narrativ vi möter och alltså brukat historien både ur en vad- 
och hur-aspekt. Om vi vill kunna säga något om eventuella 
läsares historiemedvetanden utifrån lärobokstexter (eller andra 
historiska medier) måste vi undersöka hur de upplevt det his-
toriska mediet och de historiebruk som kommit till uttryck där 
genom de historiebruk de i sin tur ger upphov till. Jag hävdar 
alltså att man måste arbeta med flera olika typer av data om 
man vill analysera en individs historiemedvetande i relation till 
historiska medier.59 Forskning har dessutom visat att en persons 
epistemiska uppfattningar har betydelse för hur hen tolkar his-
toriska narrativ och brukar historien.60

Jag tillämpar sedan delar av tolkningsramen i analys av ett 
avsnitt ur en lärobok i historia för det svenska högstadiet uti-
från frågorna vilket historiemedvetande vi kan möta i avsnittet 
samt hur avsnittet kan sägas påverka individers historiemedve-
tanden. Om historiebruket är det sätt på vilket man kan komma 
i kontakt med en persons historiemedvetande dras alltså slut-
satsen att man genom att göra läroboksanalys endast möjligen 
kan dra slutsatser om läroboksförfattarens historiemedvetande 

59 Thorp, ”Historical Consciousness and Historical Media - A History 
Didactical Approach to Educational Media”, 502–504.
60 Ibid., 501.
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eftersom det är det enda historiebruk vi kan antas möta i en 
lärobok. Om man vill kunna uttala sig om hur läromedel på-
verkar individers historiemedvetanden måste man rimligen gå 
bortom historieboken för att undersöka läroboksanvändarens 
historiebruk (och därigenom hens historiemedvetande). Vidare 
hävdas det att vilken typ av historiemedvetande en person har 
är avgörande för hur hen tolkar ett visst läromedel: om en per-
son har ett traditionellt historiemedvetande antas det att hen 
har en liten förmåga att ta till sig läromedel som skulle kunna 
betraktas som multi-perspektivistiska och multikronologiska. 
En person som har ett genetiskt historiemedvetande antas 
även kunna använda i princip vilket läromedel som helst för 
att kunna utveckla ett historiemedvetande då hen besitter den 
historiografiska blicken som nämndes ovan.61

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att den första studien gene-
rerar tre viktiga resultat: för det första kartläggs hur historie-
medvetandebegreppet används i svensk historiedidaktisk forsk-
ning, för det andra preciseras användningen av begreppet ge-
nom den presenterade kategoriseringen av tillämpningar samt 
för det tredje anges en förklaring till vari begreppets vaghet och 
komplexitet består. Med hjälp av resultaten från studien skulle 
man alltså kunna gå från att säga att historiemedvetande är ett 
vagt och komplext begrepp till att diskutera på vilket sätt det 
kan vara så och varför det kan vara fallet.

Resultaten av den andra studien är att en regelgivande de-
finition av historiemedvetandebegreppet stipulerats samt att en 
heltäckande teori över historiemedvetandets manifesteringar, 
utveckling och rättfärdigande skisserats. Den här teorin kan sä-
gas vara originell därför att den försöker sammanföra forskning 
från vad som i Sverige brukar kallas för den tysk-skandinaviska 
eller kontinentala forskningstraditionen samt den anglosaxiska 
forskningstraditionen om historiemedvetande. Dessa två tradi-
tioner har ibland sagts vara för olika för att kunna samman-
föras62 men en förhoppning är att teorin som presenteras i den 

61 Ibid., 512–513.
62 Erik Lund, ”Historiebevissthetsbegrepet i engelsk historiedidaktikk: teo-
riutvikling og didaktisk konkretisering i en ny laereplan”, i Historiedidaktik 
i Norden 9, red Per Eliasson m.fl. (Malmö; Halmstad: Malmö högskola; 
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andra studien kan visa på ett möjligt sätt att sammanföra de två 
forskningstraditionerna. Ett sådant närmande skulle kunna vara 
mycket fruktbart för historiedidaktiken i allmänhet och histo-
riemedvetandbegreppet i synnerhet. I den brittiska och norda-
merikanska forskningen tillämpas i regel vad som brukar kallas 
empiristyrd praktiknära forskning om hur elever utvecklar his-
torisk förståelse medan man i den tysk-skandinaviska forskings-
traditionen som utgår från historiemedvetandebegreppet har ett 
mer filosofiskt, existentiellt och hermeneutiskt angreppssätt på 
samma forskningsproblem. Ett möjligt resultat av min studie är 
att två skilda teoretiska perspektiv på historiedidaktik och histo-
rieundervisning kan förenas och nya perspektiv tillföras.

Den tredje studiens resultat kan sägas vara intressanta på en 
rad olika sätt: (i) den stipulerade teorin operationaliseras, (ii) det 
preciseras hur man skulle kunna studera ett historiemedvetande i 
praktiken (det vill säga genom historiebruk), (iii) en metod för att 
studera historiemedvetande föreslås (det vill säga genom en indi-
vids hur-historiebruk), (iv) det diskuteras hur historiemedvetande-
begreppet skulle kunna användas som en teoretisk modell för att 
analysera historiska medier, (v) den visar på betydelsen av indivi-
ders historiemedvetanden för hur de uppfattar och tolkar histo-
riska medier samt, slutligen, (vi) den visar hur de två aspekterna av 
historiebruk kan tillämpas i analys av läroböcker i historia.

Avslutande diskussion

Vilken relevans har då detta för historieundervisningen i den 
svenska skolan? Min förhoppning är att den presenterade teo-
rin och modellen över historiemedvetande kan göra begreppet 
praktiskt användbart i en undervisningssituation både som ett 
beskrivande och analytiskt instrument. Lärare och elever i den 
svenska skolan kan med fördel använda den presenterade teo-
rin och modellen för att analysera sitt egna såväl som undervis-
ningsmediernas historiebruk.
Genom att presentera en så gott som heltäckande studie av hur 
historiemedvetande presenteras i svensk, brittisk och nordame-
rikansk forskning och att peka på vari begreppets upplevda 
vaghet och komplexitet kan bero har en heltäckande och 

Högskolan i Halmstad, 2012), 97–98.
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praktiknära teori av historiemedvetandebegreppet skisserats. 
Denna teori har diskuterats utifrån ett praktiknära historiedi-
daktiskt perspektiv och en analysmodell med utgångspunkt i 
den presenterade teorin om historiemedvetande har framarbe-
tats och tillämpats i en analys av en lärobok i historia för det 
svenska högstadiet. Det är min övertygelse att samma typ av 
analyser kan genomföras på alla typer av historiska medier, så-
väl de som används i och utanför skolan.
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