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Abstract: 

Denna studie har tagit utgångspunkt i hur elever i årskurs 1 formulerar sin syn på 

historia innan de mött historieundervisning i skolan. Detta för att se om denna syn 

går att förstå som ett uttryck för historiemedvetande. Data samlades in genom 

intervjuer vilka analyserades med hjälp av en fenomenografisk ansats för att sedan 

ytterligare analyseras utifrån teorier om både tidsmedvetande och 

historiemedvetande. Resultatet visar dels att de flesta eleverna förväxlar historia 

med sagor samt att fantasi anses vara en förutsättning för att skapa historia. Att 

historia finns som ett skolämne är ingen av eleverna medvetna om. Trots detta 

visar närmare hälften av eleverna spår av vad som kan kallas ett 

historiemedvetande och majoriteten kan uttrycka någon form av tidsmedvetande. 

Ofta med hjälp av sagans kronologi men likväl en kronologi vilket kan anses 

viktigt när det gäller just utvecklandet av ett historiemedvetande. Denna förväxling 

mellan sagor och historia talar för att redan i de yngre åldrarna utgå från ett 

metaperspektiv i undervisningen.  
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1 Inledning 

Historia finns överallt runt omkring oss, inte bara som en schemaposition inom 

skolans värld. Att ta tillvara på den historien är viktigt, inte bara för att på så sätt 

visa på historieämnets relevans utan också för att det anses vara genom kopplingen 

till det egna livet som historiemedvetandet kan utvecklas (Hartsmar, 2001, s. 237; 

Jensen, 1997, s. 49). 

Efter en lång sommar med många slotts- och museibesök för min 4-årige son 

satt han en kväll och knåpade med silvertråd och tänger hemma. Efter en stund 

visade han upp två krumelurer och förklarade stolt att den ena var en babysitter 

från vikingatiden och den andra, den större och mer snirkliga varianten, var en 

babysitter från 16oo-talet – den hade ”fotstöd och så här skönt för nacken”. 

Lyckligtvis fångades detta på film. 

Inför min kommande yrkesroll som lärare i grundskolans lägre åldrar har jag 

många gånger funderat över hur jag ska lyckas lära eleverna allt det som står i 

läroplanen. Historiemedvetande är bara ett exempel som bringat huvudbry men ett 

ordenligt sådant då det är svårt att finna samstämmighet i hur begreppet ska tolkas. 

Efter min sons utlägg om babysittern började jag fundera: Med lite god vilja kan 

hans uttalande tolkas som en första förståelse för att människan skapar historien, att 

de saker vi utvecklar idag finns kvar i framtiden och kan förbättras än mer. Detta 

ledde vidare till frågor som hur mycket barn förstår av historia och om 

historiemedvetande är något som finns ”av sig självt” eller om det utvecklas – och 

vad krävs i så fall för att det ska ske? Kanske är det inte så svårt för dem? Kanske 

krånglar jag som vuxen till det? Och vilka fler av de olika synsätten av 

historiemedvetande kan barn tänkas ha redan innan skolundervisningen sätter fart?  

 

 

1.1 Bakgrund 

För ett år sedan, 2015, kom Skolverket ut med en granskningsrapport angående 

undervisningen i historia. Granskningen har genomförts på årskurserna 7-9 och 

resultatet visar bland annat att det finns brister i undervisningen vad gäller 

elevernas möjligheter till att göra kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid samt 

sitt eget liv vilket påverkar deras möjligheter till att utveckla historiemedvetandet 

(Skolinspektionen, 2015, s. 26–27). Att utveckla elevernas historiemedvetande är 

det övergripande syftet för hela kursplanen i historia, varför det är extra viktigt att 

det faktiskt ges förutsättningar till att utveckla detsamma (Lgr 11, 2011, s. 172; 

Lozic, 2011, s. 30; Skolinspektionen, 2015, s. 8; Skolverket, 2011, s. 6). 

Tidigare har forskning med utgångspunkt inom utvecklingspsykologin vart 

dominerande inom skolans värld. Sett ur detta perspektiv kan en förklaring till brist 

på utvecklat historiemedvetande spåras till elevernas kognitiva utveckling; man har 

inom forskningen exempelvis hävdat att barn inte har förmågan att göra de 

kopplingar som krävs förrän någon gång i tonåren, innan dess kan de bara förstå 

konkreta sammanhang (Hartsmar & Jönsson, 2010, s. 134; Levstik, 2008, s. 30–31; 

Rudnert, 2009, s. 62, 2010, s. 74; Schüllerqvist, 2005, s. 69–70). En annan 

förklaring, nära sammanhörande, är att historieämnet ofta inte blir synliggjort för 

eleverna förrän i årskurs 3 eller 4, innan dess läses alla SO-ämnen i ett block 

(Levstik, 2008, s. 30–31; Rudnert, 2010, s. 73–74). 

Numera är det sociokulturella perspektivet framträdande inom forskningen 

vilket framhåller att de erfarenheter eleverna gör i och utanför skolan bidrar mer till 

deras utveckling än enbart den biologiska mognaden (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 13; Hartsmar, 2001, s. 119; Rudnert, 2009, s. 63, 2010, s. 74, 
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90). Hartsmar menar att utvecklingspsykologin och det sociokulturella perspektivet 

är ”fundamentalt olika” (2001, s. 19) men trots allt har gemensamma drag, vilket 

lett till att hon försökt sammanföra dessa två perspektiv genom att se begreppet 

”mognad” som synonymt med ordet erfarenhet (Hartsmar, 2001, s. 117, 119, 149, 

209, 213, 239). Fortfarande lever dock tankarna om biologisk mognad kvar till 

stora delar i Sverige (Hartsmar, 2001, s. 239; Hartsmar & Jönsson, 2010, s. 134; 

Schüllerqvist, 2005, s. 69–70). 

Då den biologiska mognaden, enligt det sociokulturella perspektivet, inte räcker 

för att utveckla ett historiemedvetande krävs en undervisning som stimulerar detta 

utifrån elevernas förförståelse. Att utgå från elevernas förförståelse finns tydligt 

framskrivet i läroplanen och inom just historieämnet kan det spåras i uttryck som ”i 

barnlitteratur”, ”av betydelse för eleven”, ”i elevens livsmiljö”, ”vardagliga 

föremål”, ”betydelsefulla för eleven”, ”iaktta spår i naturen och språkliga uttryck” 

och ”utifrån elevens vardag” (Lgr 11, 2011, s. 173–174). Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000, s. 14, 38) skriver att du inte kan lära dig läsa skriva utan att 

möta skrivna tecken, vilket kan kännas som en självklarhet, och på liknande sätt 

menar Hartsmar (2001, s. 239) att ett historiemedvetande inte kan utvecklas av sig 

självt utan du behöver möta och utmanas i det sättet att tänka. 

 

 

1.2 Problemformulering 

Så vad är då ett historiemedvetande? Hur yttrar det sig? Och hur mycket av det kan 

man se hos barn innan den egentliga undervisningen startat? Detta ska föreliggande 

studie söka svara på.  

Då allt lärande i grunden handlar om förändrade sätt att tänka och förstå något 

måste utgångspunkten vara elevernas förförståelse för ämnet i fråga. Ett sätt att få 

syn på elevers tankar, och samtidigt kunna utmana dem, är genom samtal och 

intervjuer då det krävs både tänkande och reflekterande för att svara på frågor, ett 

tänkande och reflekterande som i sin tur påverkar lärandet (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 14–15). I det här fallet handlar det om historieämnet i stort, 

inte ett enskilt avsnitt inom historien, vilket är orsaken till att studien tar sin 

utgångspunkt hos elever i grundskolans årskurs 1.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs ett förstår och tänker kring 

historia som skolämne för att därigenom se om historiemedvetande kan urskiljas 

hos eleverna och hur detta i förekommande fall tar sig uttryck. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur formulerar yngre elever sin syn på historia som skolämne innan de 

mött historieundervisning i skolan? 

 Hur, om alls, kan yngre elevers syn på historia förstås som ett uttryck för 

deras historiemedvetande?  
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2 Tidigare forskning 

Avsnittet är strukturerat på följande vis: först kommer en översikt av 

forskningsläget, sedan följer en presentation av elevernas tankar om historia som 

skolämne. Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning vilken behandlar det 

historiemedvetande som historiedidaktiska forskare ansett sig kunna finna i det 

material som ingått i respektive studie.  

 

 

2.1 Forskningsläget 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som på ett eller annat sätt är 

relevant för min undersökning. Då elevers tankar om historia som skolämne är ett 

relativt outforskat område, speciellt vad gäller grundskolans lägre årskurser har jag 

behövt titta på studier som dels handlar om äldre elever och som dels inte direkt 

undersöker elevernas tankar om historia som skolämne i stort, snarare kanske inom 

ett begränsat avsnitt av historien, men där frågan ändå går att spåra i 

undersökningarna.  

Generellt kan sägas att den empiriska forskningen inom området 

”historiemedvetande” inte är särskilt omfattande, särskilt inte för yngre åldrar 

(Hartsmar & Jönsson, 2010, s. 156; Persson, 2010, s. 114; Rudnert, 2010, s. 73–

74). Detta kan delvis härledas till att historieämnet ”försvinner” in i SO-blocket för 

de yngre samt att tolkningen av begreppet historiemedvetande i sig är omtvistat, 

bland annat då det förekommer flera definitioner, men också för att det framförts 

tankar om att historiemedvetande är något ”privat” samt att det är oklart om eleven 

bör vara aktiv eller passiv i processen (Olofsson, 2011, s. 30–31). Detta har lett till 

att flera av de undersökningar som gjorts har inriktats mot undervisningsinnehåll 

och ofta med läroböcker som utgångspunkt (Hartsmar, 2001, s. 119–120), även om 

dessa inte heller är särskilt vanliga (Olofsson, 2011, s. 20). Ingemansson (2007, s. 

27) lyfter att flertalet studier om historiemedvetande baseras på teori istället för 

empiri vilket även det påverkar mängden forskning av relevans jag kunnat finna. 

Utanför Sveriges gränser har det dock börjat komma en del forskning de senaste 

decennierna (Barton, 2001, s. 90). Fortfarande är det dock, vilket framkommer 

tydligare i senare avsnitt, mer inriktat på att studera elevers tankar inom ett 

specifikt ämnesområde och inte historia i stort. Ett annat bekymmer med att titta på 

internationell forskning är att historia som skolämne ofta är starkt knutet till det 

specifika landet och dess kontext, även detta framkommer mer i senare avsnitt. 

 

 

2.2 Elevers tankar om historia som ämne 

Den enda jag funnit som ställt frågan ”Vad är historia?” på ett övergripande plan är 

Ingemansson (2007). De svar hon får av de tre eleverna i undersökningen är alla 

konkreta till sin karaktär: medeltid, bronstid, kungar, jakt eller något som har hänt 

(Ingemansson, 2007, s. 40, 60, 81). Vanligare är istället att frågor om varför, det 

vill säga själva syftet med historia, belysts ur elevers synpunkt i olika studier. 

Överlag tonar en bild av ett omtyckt ämne fram. Många elever svarar i stil med 

att det är intressant och att man vill, eller kanske till och med måste, veta vad som 

hänt tidigare då det dels handlar om allmänbildning, att kunna vara med i samtal, 

(Barton, 2001, s. 94–95; Hansson, 2010, s. 17–18,; Hartsmar, 2001, s. 205, 211; 

Olofsson, 2011, s. 71–73, 76) men också för att man ska kunna föra kunskaperna 

vidare till andra, exempelvis genom att berätta för sina barn i framtiden (Barton, 

2001, s. 93; Hartsmar, 2001, s. 205–206, 211). Detta för att undvika risken för att 
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upprepa tidigare misstag, som exempelvis förintelsen (Barton, 2001, s. 96; 

Hansson, 2010, s. 82; Olofsson, 2011, s. 79), men också för att kunna förändra 

framtiden (Hartsmar, 2001, s. 100) och förstå samtiden, som ju är beroende av 

dåtiden i den mening att ”då” har format ”nu” (Barton, 2001, s. 95–96; Hansson, 

2010, s. 82–83, 132,134; Olofsson, 2011, s. 74, 76). Dessutom uttrycks tankar om 

att historia kan hjälpa till att utveckla den egna identiteten genom att den egna 

platsen i historien blir synliggjord (Barton, 2001, s. 90, 96, 98; Hansson, 2010, s. 

83, 132; Olofsson, 2011, s. 71). 

När det handlar om själva undervisningen är det vanligt att elever framhåller att 

man tar det i ”tur och ordning” som det kommer i boken och att det är viktigt att 

memorera kunskaperna så att man inte svarar fel, något Hartsmar (2001, s. 185) 

kopplar till att se historien som ett slags Jeopardy där det bara finns ett facit. Även i 

Bartons (2001, s. 97) studie lyfts framtida frågesport som ett viktigt skäl till att lära 

sig historiska fakta av de amerikanska ungdomarna medan eleverna i Nordirland 

istället betonar att det är viktigt inför kommande studier. 

Självklart finns det elever som inte är lika positiva till ämnet. De svarar istället 

att det är både tråkigt och irrelevant (Olofsson, 2011, s. 72, 76), att man inte kan 

lära något av det förflutna då det redan ”har vart”(Barton, 2001, s. 96; Lee, 2004, s. 

134–135) eller att de helt enkelt inte vet varför man ska läsa historia 

överhuvudtaget (Hartsmar, 2001, s. 205) då det handlar om andra och inte har 

något med det egna livet att göra (Barton, 2001, s. 90, 97–98; Hansson, 2010, s. 17, 

134; Hartsmar, 2001, s. 98). Av de elever som svarar ”vet inte” i Hartsmars studie 

är flertalet yngre, det vill säga de går i årskurs 2. Detta tolkar hon som att ”de inte 

[har] reflekterat över vad de ska ha sina historiekunskaper till eller så tycks mötet 

med historia inte ha satt några fördelaktiga spår”(Hartsmar, 2001, s. 205), men 

också att det kan bottna i elevernas hitintills korta skolgång (2001, s. 185–186). 

Även i Hanssons studie är det vanligare att de yngre eleverna, i detta fall 

högstadieelever, inte uppfattar historia som viktigt, något han relaterar till lärarnas 

ämnessyn vilken i sin tur påverkar undervisningen (Hansson, 2010, s. 132–133). 

 

 

2.3 Historiemedvetande och metaperspektiv enligt studierna 

Flera studier pekar på att historieundervisningen ofta stannar vid att behandla dåtid, 

i bästa fall dåtid-nutid och ytterst sällan alla tre tidsdimensioner; dåtid-nutid-

framtid, så även Ingemanssons (2007, s. 95) och Hartsmars (2001, s. 116) studier. 

Med Hartsmars syn på historiemedvetande är detta avgörande då det krävs förmåga 

att föra resonemang om orsak/verkan samt likheter/olikheter mellan olika 

tidsperioder för att svara upp mot läroplanens skrivningar om historieämnet, i detta 

fall Lgr 80 och Lpo 94 (Hartsmar, 2001, s. 159–160).  

I CHATA, Concepts of History and Teaching Approaches, ett engelskt 

forskningsprojekt som delvis redovisas av Lee (2004, s. 143–155) undersöktes hur 

elever i åldrarna 7 och 14 år såg på historia utifrån bland annat orsak och bevis. Där 

framgår att de yngre eleverna ofta använde förklaringar som ”det är olika böcker” 

eller ”de säger samma sak men med andra ord” för att förklara existensen av 

kontrahistorier. Ju äldre eleverna var, desto mer tolkande var de i sina svar 

angående orsakerna (Lee, 2004, s. 143–155), vilket överensstämmer med ovan 

redovisade resultat av Hartsmar och Olofsson. 

Av Keith Bartons (2001) studie framgår att historieundervisningen ofta är 

väldigt kontextbunden till det specifika landet där den bedrivs. I undersökningen 

beskrivs hur historieundervisningen i USA främst utgår från nationens framväxt 

och att först i skolår 6-7 läses världshistoria, medan historieundervisningen i 
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Nordirland, på grund av politiska skäl, inte gör kopplingar till ”dagens Nordirland” 

och dess framväxt, istället fokuseras på världshistorien och hur folk levde förr 

(2001, s. 98–100). Detta leder till svårigheter att göra rättvisa jämförelser mellan 

olika länders undervisning vilket är  en orsak till att jag här valt att titta närmare på 

främst svensk forskning.   

Två av de studier som gjort jämförelser av elevers tankar kring ett ämnesområde 

före det att undervisningen påbörjas, under undervisningens gång samt efter dess 

avslut visar att både deras historiemedvetande och faktakunskaper utvecklas 

(Ingemansson, 2007, s. 95; Olofsson, 2011, s. 219).  

I det ena fallet, Ingemansson (2007), handlar historiemedvetande om 

utvecklandet av en identitet samt förmågan att relatera ”fakta” till det egna livet 

och den tid vi lever i nu (Ingemansson, 2007, s. 51, 64–65, 80, 94, 96).  

Detta skulle kunna liknas med vad som betecknas den dubbla tankeoperationen, 

det vill säga förståelsen för att människor både är skapade av historia och att vi 

själva är skapare av historia (Hartsmar, 2001, s. 159–160; Olofsson, 2011, s. 214, 

219), något som är ”ett centralt kriterium för ett artikulerat historiemedvetande” 

(Olofsson, 2011, s. 214).  

I det andra fallet, Olofsson (2011), analyseras historiemedvetande utifrån 

Rüsens fyra typologier, dessa förklaras i teoriavsnittet längre fram i detta arbete. 

Olofsson menar att trots att det fanns belägg för att eleverna utvecklat 

historiemedvetandet under arbetsprocessen var det fortfarande oklart i vilken mån 

de anammade den dubbla tankeoperationen (Olofsson, 2011, s. 219). Vad gäller de 

olika typologierna kunde traditionellt historiemedvetande spåras hos omkring 

hälften av de 27 eleverna och ett exemplariskt historiemedvetande hos de 13 

återstående (Olofsson, 2011, s. 184–185). Olofsson nämner inget om huruvida 

kritiskt och genetiskt historiemedvetande förekom eller inte i de analyserade 

texterna, vilket kan tyda på dess frånvaro, däremot skriver han att eleverna ”kan 

visa intresse [min kursivering] för att hitta genetiska historiska förklaringar till 

nuet”(Olofsson, 2011, s. 214), men inte gör dessa kopplingar av sig själva. Detta 

menar han tyder starkt på behovet av ett metaperspektiv inom 

historieundervisningen (Olofsson, 2011, s. 217). 

Även Lee (2004, s. 133–134) och Hartsmar (2001, s. 185–186) menar att 

metaperspektiv inom historieämnet både är viktigt och att det oftast saknas; 

eleverna får mycket undervisning om historiskt innehåll men desto mindre 

undervisning om historia som disciplin, det förväntas eleverna många gånger förstå 

av sig själva. Detta leder till flera problem, dels eftersom det inte finns en sann 

historia utan flera, och dels för att sättet vi förstår begrepp som bevis, förståelse, 

förklaring, tid och förändring, det vill säga metaperspektivet på hur historiska idéer 

organiseras, påverkar hur vi förstår och tolkar det förflutna (Lee, 2004, s. 131). 

Metaaspekten innebär att man kan göra mer med sin historiska kunskap, såsom att 

se helheten, hur allting hänger samman och påverkar och påverkas av varandra och 

inte är isolerade händelser på rad (Blow, 2011, s. 130; Lee, 2004, s. 139). Dock 

handlar det inte om att negligera faktakunskaper och uppfostra minihistoriker: för 

att kunna förstå dåtid, nutid och framtid, det som kan betecknas som vitsen med 

historia, så krävs ett innehåll (Lee, 2004, s. 139). 

En av förutsättningarna för att eleverna ska kunna utveckla ett metaperspektiv är 

att undervisningen utgår från deras förförståelse, och missförståelse, av händelser i 

det förgångna (Barton, 2001, s. 90; Blow, 2011, s. 130). Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013, s. 62–63) menar att barn redan i 3års åldern använder 

sig av metaperspektiv naturligt i sin lek när de förhandlar om roller och händelser 

under lekens gång vilket talar för att det finns goda förutsättningar att införa 

metaperspektiv inom historieundervisningen redan på lågstadiet.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras den teori som ligger till grund för detta arbete. Inledningsvis finns 

en kort översikt över några olika definitioner som används när det gäller begreppet 

historiemedvetande och sedan följer en presentation av hur förståelse av tid 

påverkar historiemedvetandet. 

 

 

3.1 Begreppet historiemedvetande definieras inom forskning 

Inom den historiedidaktiska forskningen anses Jeismann vara en av de första att 

definiera begreppet historiemedvetande (Jensen, 1997, s. 51; Thorp, 2016, s. 28–

29), ett begrepp som trots sin mångtydighet sedan mitten av 1990-talet har 

betraktas som centralt inom svensk historiedidaktisk forskning och sedan Lpo94 

funnits med i läroplanen (Jarhall, 2012, s. 36; Schüllerqvist, 2005, s. 42).  

Jeismanns definition av historiemedvetande har tolkats av Bernard Eric Jensen 

som gett det fyra snarlika, men ändock olika, definitioner som alla har med 

kopplingen mellan tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid att göra. 

Skillnaderna ligger i vilka ramar som sätts som avgränsning, exempelvis används 

både kunskapsteori och sociologi, samt vilken tidsdimension som står i förgrunden 

(Jensen, 1997, s. 51–52). Jensens verk ligger till grund för mycket av den forskning 

som skett i Sverige sedan slutet av förra millenniet, bland annat eftersom den 

använts inom lärarutbildningen (Schüllerqvist, 2005, s. 21).  

Till Jensens fyra definitioner av Jeismann har sedan andra forskare sällat sig 

med sina definitioner. Bland annat kan nämnas Bernard Eric Jensen själv som 

propagerar för att historiemedvetande innebär samspel mellan alla tre 

tidsdimensioner men där ingen ges en förstarangsposition (Jensen, 1997, s. 58–59) 

samt Hans-Georg Gadamer som, likt Jeismann, har en mer hermeneutisk syn på 

historiemedvetande vilken innebär en förståelse för att allt, även vår syn på 

historia, är historisk och att hänsyn måste tas till den kontext som både rått och 

råder (Thorp, 2016, s. 28). 

Utöver dessa återfinns även Rüsen, vilken föreliggande studie tar avstamp i, som 

dels har fyra typologier för hur ett historiebruk kan visa på olika typer av 

historiemedvetande och dels ”fem element för att organisera historisk kunskap i en 

kognitiv process” [min översättning] (Rüsen 1993 i Lee, 2004, s. 140). De fyra 

typologierna är den traditionella, den exemplariska, den genetiska och den kritiska.  

Det traditionella historiemedvetandet är det mest grundläggande och 

kännetecknas av att historia ses som objektiv fakta vilken ligger till grund för de 

handlingar som vi utför idag. Detta kan ses i exempelvis firandet av olika 

traditioner och i monument. Det traditionella historiemedvetandet utgår från tanken 

att ”så här har vi alltid gjort och därför ska det fortsätta vara så” (Rüsen, 2005, s. 

13,30, 2012, s. 50–53; Thorp, 2016, s. 229). 

Ett exemplariskt historiemedvetande liknar det traditionella vad gäller synen på 

historia som objektivt givet. Skillnaden ligger i att det är regler, uppkomna ur 

tidigare erfarenheter, snarare än traditioner som lär oss hur vi ska handla nu och i 

framtiden och kan sammanfattas i tanken ”historia lär oss livet” (Rüsen, 2005, s. 

13–14,30, 2012, s. 53; Thorp, 2016, s. 230). 

Inom det genetiska historiemedvetandet finns tanken ”tiderna förändras” vilket 

innebär att det gamla har förlorat sin validitet men fortfarande påverkar vårt 

handlande idag. Att förbli där vi är och inte förändras är ett hot mot identiteten då 

själva förändringen i sig är den stabilitet som leder till en dynamisk verklighet. I de 

tolkningar som görs av det förflutna tas hänsyn både till de specifika 
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omsändigheter som rådde då och de omständigheter som råder nu när tolkningen 

görs. Detta medför att flera synsätt kan samexistera (Rüsen, 2005, s. 15, 33, 2012, 

s. 53; Thorp, 2016, s. 230).  

Det kritiska historiemedvetandet skiljer sig från de andra tre genom 

ifrågasättandet av historien. Tankar som ”det var då och gäller alltså inte nu” och 

”jag kan bli den jag vill, historia påverkar inte mig” är vanliga. Hur man kan veta 

något om giltigheten i traditioner, regler och principer ifrågasätts med hjälp av 

kontrahistorier vilket leder till att kunskap om det förflutna förlorar sin mening 

(Rüsen, 2005, s. 14,32, 2012, s. 54; Thorp, 2016, s. 230). 

Dessa fyra typologier kan dels ses som en logisk sekvens där utvecklingen och 

förståelsen går från det traditionella historiemedvetandet, genom det exemplariska 

och vidare till det genetiska där det kritiska historiemedvetandet kan ses som en 

katalysator för att komma vidare i förståelsen (Rüsen, 2005, s. 15). Denna logiska 

sekvens hänger nära samman med att det krävs en större komplexitet för att förstå 

historia ur ett genetiskt perspektiv än ur ett traditionellt, därför är det traditionella 

historiemedvetandet vanligast förekommande (Rüsen, 2005, s. 35–36). Studier 

visar att genetiskt historiemedvetande ofta hör samman med både ålder och 

utbildningsgrad hos de studerade individerna (Rüsen, 2005, s. 36–38). 

Det är just progressionen mellan de olika typologierna som motiverar Rüsens 

framträdande plats i denna studie som syftar till att se om, och i så fall hur, ett 

historiemedvetande kan urskiljas  hos elever innan skolundervisningen startat.  

Det alla ovanstående definitioner av historiemedvetande har som minsta 

gemensamma nämnare är att historiemedvetande på ett eller annat sätt är knutet till 

förståelsen av hur dåtid-nutid-framtid hänger samman. Något som också kan 

uttryckas som en förståelse för att tillvaron är utsträckt i tid.  

 

 

3.2 Hur förståelse av tid påverkar historiemedvetandet 

Wilschut (2010, s. 1) citerar Ludmilla Jordanova som säger att ”Historien är det 

systematiska studiet av det förflutna, vars hjärta är tid” [min övers] och påtalar 

vidare att just tiden är det som särskiljer historia från andra discipliner (Wilschut, 

2010, s. 1, 12, 2012, s. 31). Kanske bör därför historieundervisningen ta sin 

avstamp i just förståelsen för tid vilket Wilschut (2012, s. vii) menar?  

Vad tid är har debatterats ända sedan Platons dagar, främst inom de filosofiska 

leden, där Aristoteles framförde funderingar på om tid ens existerade utan 

människans observation av densamme (Wilschut, 2012, s. 38). På 300-talet 

formulerade St. Augustinus tankar om att dåtid, nutid och framtid alla ständigt är 

närvarande i människan i form av minne, iakttagelse och hopp (Aronsson, 2004, s. 

11; Wilschut, 2010, s. 4, 2012, s. 41–42). Ännu finns inget definitivt ”svar” på vad 

tid är, men forskning visar att tid dels kan uppfattas som objektiv eller subjektiv 

samt linjär eller cyklisk.  

Den objektiva tiden är dels naturfenomenet med himlakropparnas rörelser 

(Wilschut, 2012, s. 34) men också de av människan skapade distinktionerna år, 

månad, vecka, dag, timme, minut och sekund, vilka kan se olika ut i olika kulturer 

(Wilschut, 2012, s. 35). Här förs diskussioner om människans uppdelning av tiden 

verkligen kan ses som objektivt eller inte (Wilschut, 2012, s. 35). Med den 

subjektiva tiden menas den av människan upplevda tiden, vilken kan variera mellan 

människor och kännas lång eller kort oavsett vad den faktiskt uppmätta tiden visar 

(Aronsson, 2004, s. 26; Wilschut, 2012, s. 41).  

Den cykliska tiden överensstämmer med himlakropparnas rörelser och 

årstidernas gång till skillnad från den linjära tiden, kronologin, vilken är skapad av 
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människan som i viss mån försökt knyta den till den cykliska genom uppdelning av 

tiden i återkommande vardagar och helger samt årliga semestrar och högtider 

(Wilschut, 2010, s. 5, 2012, s. 58). Den cykliska tiden med upprepningar, visar 

forskning, är lättare för människan att komma ihåg till skillnad från den linjära, 

kronologiska tiden som bygger på unika händelser i rad (Wilschut, 2010, s. 5, 

2012, s. 101). Likaså har människan lättare att komma ihåg händelser/information 

utifrån kontext snarare än årtal (Wilschut, 2010, s. 9, 2012, s. 109) vilket talar mot 

den klassiska historieundervisningen som ofta utgår från kronologi.  

Svårigheterna för framförallt barn att hantera tid och årtal har många gånger lett 

till att historieundervisningen har ”fått vänta” tills eleverna blivit äldre, något som 

bottnar dels i en undersökning av Piaget som visar att barns tidsmedvetande inte är 

utvecklat förrän i 11-årsåldern (Rudnert, 2010, s. 74; Wilschut, 2010, s. 8–9) samt 

en undersökning av Oakden och Sturt som, oberoende av Piaget, visar liknande 

resultat (Wilschut, 2012, s. 107–108). Båda dessa studier har legat till grund för 

mycket av den historiedidaktiska forskningen. Wilschut menar dock att Piaget 

blivit misstolkad genom åren då hans undersökning inte handlade om historisk tid 

utan istället kan ses som ett komplement till Einsteins tankar om huruvida 

tidsförståelse är medfött eller inlärt och hur relationen mellan tid och hastighet ser 

ut (Wilschut, 2012, s. 96–97). Något som också ska poängteras är att den typ av 

tidsindelning som oftast hänvisas till inom forskning är en västerländsk 

konstruktion – flera andra varianter finns, vilket gör att uttalanden som ”inget 

tidsmedvetande” egentligen handlar om att tidsmedvetandet har en annan 

uttrycksform än vår (Wilschut, 2012, s. 72) 

Historisk tid, menar Wilschut (2010, s. 1, 7–8, 2012, s. xv–xvi), är 

ofrånkomligen linjär och sträcker sig över århundraden och årtusenden samtidigt 

som den är mer än kronologi. Det förflutna kan inte ”upptäckas” utan skapas av 

historikern och får genom en narrativ språkdräkt subjektiv betydelse; utan narrativ 

existerar inte den historiska tiden (Wilschut, 2012, s. 52). Däremot, fortsätter 

Wilschut, så är historiskt narrativ inte detsamma som de narrativ som finns inom 

sagor och berättelser. En saga är förankrad i tiden, ofta genom uttryck som ”det var 

en gång” och ”så levde de lyckliga i alla sina dagar” och är många gånger 

uppbyggd genom kronologi för att intrigen ska vara lätt att följa. Innehållsmässigt 

finns allmängiltiga värden, så som exempelvis ont/gott, vilka är giltiga för alla tider 

(Wilschut, 2012, s. 78). I ett historiskt narrativ, med en historisk tidsmedvetenhet, 

som även den kan vara uppbyggd genom kronologi, har innehållet istället fokus på 

det föränderliga, det unika för just denna period och de processer som följer 

varandra med begränsad förutsägbarhet (Wilschut, 2012, s. 78). 

Att historisk tidsuppfattning inte är detsamma som att hantera klocka och 

kalender är något som Keith Barton och Linda Levstik tagit fasta på. De menar att 

det inte finns någon empirisk forskning som visar på att förmåga att namnge 

månader måste föregå förmågan till att ordna händelser utifrån kronologi (Barton, 

2008, s. 64, 67; Barton & Levstik, 2008, s. 72, 76, 86; Wilschut, 2010, s. 9). Därför 

valde de att göra en egen studie med utgångspunkt i att få syn på den uppfattning 

barn har vad gäller tid i motsats till att se om de kan hantera det konventionella 

tidssystemet (Wilschut, 2010, s. 10). I studien fick barn från förskola upp till skolår 

sex sortera bilder kronologiskt samt motivera sina val och det visade sig att även de 

yngsta eleverna klarade detta utan större problem. Däremot relaterade de ofta 

bilderna till ”idag” istället för att jämföra dem inbördes (Barton & Levstik, 2008, s. 

79–81, 92; Wilschut, 2012, s. 117). Slutsatsen är att historielektionerna bör 

utveckla den känsla för dåtid och nutid eleverna redan besitter, istället för att 

fokusera på tidsmedvetande och kronologi (Wilschut, 2012, s. 117). Liknande 
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resultat har presenterats av William Stow och Terry Haydn (Stow & Haydn, 2012, 

s. 89; Wilschut, 2012, s. 116). 

Utifrån ovanstående resonemang kan hävdas att ett medvetande om, och 

förståelse för, tid är en förutsättning för att förstå både historia och den historiska 

dimensionen. Det, i sin tur, kan sedan leda till ett historiemedvetande. Med andra 

ord, utan ett tidsmedvetande kan vi inte ha något historiemedvetande. 

Eftersom både den linjära och den historiska tiden är mänskliga uppfinningar 

kan det tyckas självklart, menar Wilschut (2010, s. 6, 2012, s. 41, 47, 120, 139), att 

ett medvetande om, och ett behärskande av, dessa inte kan vara medfött eller 

”komma av sig självt” utan måste erövras genom en lärandeprocess. Hartsmar 

(2001, s. 14, 119) uttrycker sig på liknande sätt och problematiserar att eleverna 

många gånger förväntas förstå olika tidsbegrepps användning av sig själva. 

Frågan är om detta medvetande om och behärskande av tid måste föregå ett 

historiemedvetande och hur utvecklat måste det i så fall vara innan man kan prata 

om att elever har ett historiemedvetande? Kan man ha en metahistorisk förståelse 

trots eventuella kunskapsluckor vad gäller förståelsen av linjär och cyklisk tid samt 

svårigheter att hantera stora tal, något som Hartsmar (2001, s. 22, 25, 238) belyser.  

Som tidigare nämnts är det ont om empiriska studier på yngre barn, de som finns 

tar däremot ofta utgångspunkt i just elevernas tidsförståelse. Bland annat kan 

nämnas Keith Barton och Linda Levstik samt Hilary Cooper vilka alla tre 

genomfört flera av dessa studier. I Sverige återfinns ovan nämnda Nanny Hartsmar 

samt Joel Rudnert och Martina Gustafsson. Det gemensamma för dessa, förutom 

Hartsmar, är att de låtit elever sortera olika material eller bilder kronologiskt och 

sedan analyserat resultatet av detta.  Då föreliggande studie tar sin utgångspunkt i 

hur yngre elever formulerar sina tankar om historia som skolämne i stort och inte 

specifika ämnesområden inom historien, vilka kan sorteras kronologiskt, läggs 

fokus på Wilschuts (2012) tankar om hur tidsmedvetande kan ses rent allmänt, 

inom sagans narrativ och inom historiens narrativ. 

 

  



Eleonore Törnqvist 

10 
 

4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för hur val av metod och urval av respondenter gått till samt 

hur hänsyn till de forskningsetiska principerna har tagits. Vidare redogörs för själva 

genomförandet av studien med tillhörande databearbetning och analysmetod samt 

studiens tillförlitlighet. 

 

 

4.1 Val av metod 

Det allra första en forskare måste göra är att bestämma sig för vad som ska 

undersökas eftersom problemformuleringen styr metodvalet och även 

metodansatsen (Eliasson, 2013, s. 31; Vinterek, 2008, s. 13).  

 

 

4.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två typer av metodval; kvalitativ och kvantitativ. Skillnaderna kan 

kortfattat förklaras som att kvalitativ forskning går på djupet med ett fåtal 

informanter där resultatet beskrivs bäst i ord, medan kvantitativ forskning söker en 

mindre mängd information från fler informanter där resultatet lämpar sig bäst för 

tabeller och diagram av olika slag (Larsen, 2009, s. 22–24).  

Denna studie syftar till att undersöka elevers tankar om och förståelse för 

historia samt uttryck för historiemedvetande, ett ämne vars resultat lämpar sig 

bättre att beskriva i ord snarare än i tabeller varför en kvalitativ metod valts.  

 

 

4.1.2 Fenomenografi 

Inom kvalitativ forskning finns så flera olika metodansatser vilka skiljer sig lite åt i 

hur data samlas in och bearbetas. Gemensamt vid kvalitativa undersökningar är att 

forskaren träffar informanterna personligen och genomför antingen observationer 

eller intervjuer. Det faktum att de träffas möjliggör en helhetsförståelse av det som 

undersöks då missförstånd kan redas ut och kompletterande frågor lätt ställas direkt 

(Larsen, 2009, s. 27). 

Eftersom föreliggande studie tar sin utgångspunkt i elevers förståelse av historia 

så var fenomenografi en lämplig metodansats. Fenomenografi, som använder sig av 

intervjuer för att samla in data, syftar just till att försöka beskriva och analysera hur 

människor uppfattar olika fenomen och utifrån detta hitta både variationer och 

likheter (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162). 

För att kunna få syn på informantens sätt att uppfatta ett fenomen krävs att 

frågorna ställs på ett så uttömmande sätt som möjligt, vilket leder till att 

halvstrukturerade intervjuer är ett vanligt angreppssätt. I de halvstrukturerade 

intervjuerna utgår forskaren från ett mindre antal öppna frågor, vilka ska vara väl 

knutna till syftet, och ställer sedan följdfrågor av typen ”Hur menar du?” och ”Kan 

du berätta mer?”(Dahlgren & Johansson, 2015, s. 165–166; Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 32–33). Framförallt när det gäller att intervjua barn, vilket 

föreliggande studie inriktar sig på, är det avgörande med denna typ av följdfrågor 

för att på så sätt dels visa sitt intresse för det barnet säger, men också ge barnet 

både tid och möjlighet att utveckla och precisera sina tankar (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 32–33). 
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För att kunna bearbeta intervjuerna på ett grundligt och tillförlitligt sätt är det 

nödvändigt att spela in och sedan transkribera dem, detta omfattande arbete är en 

av nackdelarna med kvalitativa undersökningar (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

165–166; Larsen, 2009, s. 27). Hur själva bearbetningen av insamlad data går till 

beskrivs i senare avsnitt. 

 

 

4.1.3 Intervjua barn i grupp 

Barn befinner sig alltid i beroendeställning till vuxna, framförallt till professionella 

vuxna, då den vuxna är en auktoritet som äger tolkningsföreträde. Ju yngre barnet 

är, desto längre ner i hierarkin befinner det sig (Bartholdsson, 2008, s. 15–17,41). 

Dessutom är barn av naturen följsammare än vuxna och anstränger sig ofta för att 

svara ”rätt”, något som ökar desto fler år barnet gått i skolan, vilket gör att 

intervjuaren måste vara extra lyhörd för att kunna få syn på barnets egentliga tankar 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 44–45).  

I föreliggande studie intervjuades eleverna i grupper för att därigenom minska 

något på maktstrukturen då eleverna hamnade i numerärt överläge. Gruppstorleken 

bestämdes till 2-3 personer då det måste vara möjligt att dels kunna urskilja vem 

som säger vad vid transkribering och bearbetning av insamlad data, men också för 

att därigenom öka möjligheterna för alla elever att komma till tals.  

När det gäller just gruppintervjuer finns en risk att någon tar över samtalet och 

någon annan inte vågar säga sin mening. Här gäller återigen lyhördhet från 

intervjuarens sida för att kunna fördela ordet och kanske göra om grupperna 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 30; Larsen, 2009, s. 86). Fördelar 

med gruppintervjuer är å andra sidan att de enskilda individernas svar ofta leder till 

nya frågor och funderingar hos de andra i gruppen. Samtidigt synliggörs flera olika 

sätt att tänka och förstå något, vilket i sin tur leder till ökat lärande (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 29–30). 

 

 

4.2 Urval 

Via ett missivbrev kontaktades en skola i mitt närområde, det vill säga det tar max 

en timme för mig att ta mig dit, detta kan även kallas bekvämlighetsurval (Larsen, 

2009, s. 79). När rektor och lärare godkänt syftet och metoden för mitt arbete gick 

ytterligare ett missivbrev ut, denna gång till samtliga vårdnadshavare i en klass i 

årskurs 1, bestående av 26 elever. I brevet förklarades syftet och metoden för 

studien och en förfrågan om elevens frivilliga deltagande ställdes.  

Skälet till att undersökningen vänder sig till elever i årskurs 1 är att jag vill 

försöka få syn på elevernas tankar om historia som ämne och om, och hur, deras 

historiemedvetande yttrar sig innan de har tagit intryck av undervisning på 

området. Kort sagt vill jag försöka få syn på deras förförståelse för ämnet i stort. 
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002, s. 5–6) framgår att det finns ett berättigat 

krav från samhället och dess medlemmar på att forskning bedrivs för samhällets 

och individernas utveckling. Däremot så måste enskilda personer skyddas mot 

bland annat skada, kränkning och otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, detta 

kallas individskyddskravet och konkretiseras i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går i korthet ut på att deltagarna i undersökningen ska bli 

informerade om projektets syfte samt att allt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Är deltagarna under 15 år behövs dessutom samtycke från 

vårdnadshavare. Vidare innebär det återigen att allt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas närsomhelst, utan att negativa konsekvenser riskeras (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9–10). 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter om deltagarna 

förvaras och behandlas så att obehöriga inte kan identifiera de enskilda individerna 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). 

För att uppfylla nyttjandekravet får det insamlade materialet endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Utöver detta kan det i vissa fall krävas en etisk granskning, framförallt när 

studien rör barn. Vid Högskolan Dalarna har en blankett för etisk egengranskning 

tagits fram för att underlätta bedömningen av detta, se bilaga 1. Samtliga frågor 

besvarades med nej vilket gör att jag inte behöver göra en etisk granskning av 

studien. 

Inför föreliggande studie, som riktar sig till barn i 6-7 års ålder, har ett 

missivbrev dels gått till rektor och lärare på skolan samt hem till vårdnadshavare 

för underskrift, se bilaga 2 och 3. I brevet förklaras syftet med studien, att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan vidare frågor, att alla uppgifter 

anonymiseras och att de bara används i detta examensarbete. Inför intervjuernas 

genomförande påtalades detta för eleverna som därmed fick ytterligare en chans att 

avgöra om de ville delta eller inte. Därmed har jag uppfyllt alla ovanstående 

forskningsetiska krav. 

Utöver detta har jag i och med gruppintervjuerna även tagit hänsyn till, och 

försökt kompensera för, maktpositionerna som finns naturligt mellan barn och 

vuxna. 

 

 

4.4 Genomförande 

Via mail kontaktades rektorn på en skola i mitt närområde. I mailet förklarade jag 

mitt ärende; att intervjua elever i årskurs 1 angående deras syn på historia inför ett 

examensarbete och bifogade samtidigt ett missivbrev (se bilaga 2) till både rektorn 

och klassläraren att ta ställning till. Efter att båda svarat jakande kontaktades 

klassläraren igen och det bestämdes att jag skulle komma och hälsa på klassen 

nästföljande dag. Syftet med besöket var dels att presentera mig själv och berätta 

att jag behövde deras, elevernas, hjälp för att kunna genomföra mitt examensarbete, 

förutsatt att deras föräldrar godkänner det hela (missivbrev delades ut, se bilaga 3), 

men också för att skapa en första relation till eleverna vilket är viktigt inför 

kommande intervjuer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 25–27). 
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Av klassens 26 elever svarade vårdnadshavarna till 21 på min förfrågan, varav 

17 stycken positivt. Av dessa 17 valde 4 elever att avstå vilket resulterade i 13 

möjliga respondenter. Tanken från början var att lotta ut 4-8 elever av dessa, men 

då alla så gärna ville vara med lottade jag dem enbart i grupper om 2-3 elever men 

intervjuade alla. Totalt blev det fem intervjugrupper. 

Framförallt vid intervju av barn är det viktigt att tänka på tidpunkten för 

intervjuerna; ett hungrigt, trött barn eller någon som väntar på rast eller inte hann 

räkna färdigt sidan i matteboken kan ofta inte koncentrera sig på intervjun. Inte 

heller känner de sig respekterade om de blir avbrutna mitt i en aktivitet vilket också 

påverkar hur intervjun fortlöper (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 26–

27). Därför var jag med under en heldag i klassen och såg till att intervjuerna inte 

inkräktade på raster, högläsning och gemensamma genomgångar. 

Intervjuerna inleddes med att jag återigen förklarade syftet med studien, att allt 

är anonymt i betydelsen att jag skulle ge dem påhittade namn samt att inspelningen 

bara var för mina öron så att jag kunde skriva ner allt som sagts dels för att inte 

missa något viktigt, minnet är inte att lita på helt, men också för att lättare kunna 

bearbeta materialet och minska risken för feltolkningar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 28). Dessutom påpekades återigen att det var helt frivilligt att 

delta: om de under intervjuns gång kände att de ångrade sig kunde de välja att sitta 

tysta. Två av respondenterna: Lilla Björn och Stora Björn valde detta och deltog 

endast med huvudskakningar vid ett respektive fyra tillfällen under intervjun vilket 

lämnade 11 respondenter. Efter avslutad inspelning fick eleverna lyssna på några 

utdrag så att de kunde höra sig själva ”på band” innan de återgick till ordinarie 

undervisning. Detta är något som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 

29) framhåller som en viktig del när det gäller just intervjuer med barn. 

 

 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

För att tydliggöra hur databearbetningen och analysen gått till är dessa uppdelade i 

två underrubriker där den första behandlar transkriptionsprocessen och motiv till de 

val jag gjort där. Sedan följer en beskrivning av hur jag med hjälp av den 

fenomenografiska ansatsen analyserat materialet steg för steg. 

 

 

4.5.1 Transkribering, tillvägagångssätt och nyckel 

Transkribering skedde med hjälp av programmet Express scribe som ger möjlighet 

att ändra tempo på inspelningen för att på så sätt hinna uppfatta och skriva ner fler 

detaljer i talet. Jag har valt att transkribera ordagrant, det vill säga ordföljden är 

precis den som användes, däremot har jag ändrat stavningen till skriftspråk för att 

lättare kunna läsa texten vid bearbetning. Enbart betydelsefulla hummanden, så 

som mm och ehh, vilka lett till en vidareutveckling av svaret är med. Övriga 

hummanden är bortplockade efter genomläsning för att öka läsbarheten. Istället är 

de ersatta med tre punkter (…) vilka också representerar pauser i talet. 

Motiveringen till dessa val grundar jag på att studiens syfte är att undersöka 

elevernas förståelse för historia, inte deras språkutveckling. 
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4.5.2 Fenomenografisk analys 

En fenomenografisk analys kan ske på flera olika sätt, jag har valt att följa det 

exempel som ges i Handbok i kvalitativ analys (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

162–175) och som baseras på 7 steg. 

Steg 1 är att bekanta sig med materialet vilket gjordes genom att jag lyssnade 

igenom alla intervjuer, transkriberade dem och sedan läste igenom intervjuerna 

som helhet ett par gånger. För att lättare få en uppfattning om varje elevs förståelse 

sorterades intervjuerna även efter de enskilda individernas deltagande. Det vill säga 

alla frågor och svar som kan kopplas till en specifik elev sorterades i ett eget 

dokument, totalt 13 dokument; ett för vardera respondent. Även dessa lästes 

igenom flera gånger och är sedan det material jag utgått från i min efterföljande 

analys.  

Steg två handlar om att komprimera materialet, kondensera så att bara det 

väsentliga, själva kärnan, av vad som sagts finns kvar. Detta gjorde jag först i ett 

dokument på datorn där allt som eleverna sagt och som inte kunde kopplas till 

historia (i en grupp var det mycket prat om bajs och i en annan grupp prat om hajar 

och valar) sållades bort. Likaså sorterades passager som inte ”gav” något bort, där 

svaren bestått av hummanden eller nickningar och som inte gått att fråga vidare 

kring. Dessa skrevs dock upp för att kunna användas vid senare behov.  

I steg tre är dags att jämföra de olika passagerna för att i steg fyra kunna 

gruppera dem efter likheter och skillnader. Till dessa steg, som till stor del 

sammanföll, hade jag skrivit ut de passager som jag hittat i steg två för att rent 

fysiskt kunna flytta runt dem. De nyckelord jag ansåg mig finna i varje del 

markerades med en överstrykningspenna för att på så sätt lättare kunna se de 

mönster som uppträdde.  

Det femte steget fokuserar på likheterna för att på så sätt kunna hitta olika 

kategorier som svarar mot själva kärnan i materialet. Steg fyra och fem brukar 

behöva upprepas ett antal gånger, så även för mig tills jag tyckte mig hitta det antal 

kategorier som bäst speglade både frågeställningarna och de svar jag fått fram. 

Efter detta är det dags för steg sex; att namnge de kategorier som kristalliserats 

ut. Detta görs genom att leta efter ett ord eller begrepp som kan symbolisera vad 

kategorin handlar om.  

I det sjunde och sista steget jämförs alla passager än en gång för att se om de 

kan passa in i flera kategorier, om så är fallet får man gå tillbaka något steg och 

göra om eftersom varje kategori ska motsvara en unik del i materialet. Många 

gånger leder detta steg till att antalet kategorier krymper genom att de slås ihop och 

ges ett nytt namn vilket på nytt speglar innehållet. Det resultat som sedan kvarstår 

kallas för utfallsrum, i denna studie är de tre till antalet och benämns som 

historiens innehåll, historiens ursprung och historiens funktion. 

 

 
4.6 Tillförlitlighet 

För att bedöma en studies tillförlitlighet används ofta begreppen validitet, i 

betydelsen relevans/giltighet, och reliabilitet, i betydelsen exakthet/precision 

(Larsen, 2009, s. 80–81). Båda dessa begrepp är vanligast inom den kvantitativa 

forskningen men förekommer även inom den kvalitativa (Thornberg & Fejes, 2015, 

s. 258). 

Då validiteten handlar om att ge svar på frågan om studien verkligen mäter det 

den är tänkt att mäta måste man titta på den metod som valts samt huruvida de 

frågor som ställts svarar mot undersökningens syfte och frågeställningar. I en 

kvalitativ studie, särskilt en med intervju som insamlingsmetod, är det lätt göra 
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justeringar i frågorna, och ställa följdfrågor, under intervjuns gång för att på så sätt 

kunna få mer uttömmande svar men också kunna säkerställa att de svarar mot det 

övergripande syftet vilket ökar validiteten på arbetet (Larsen, 2009, s. 27, 80–81). 

Då de elever som ingår i denna studie dels är unga och dels intervjuades i grupp 

ställdes samma fråga ibland flera gånger men med något olika ordval, likaså 

varierades följdfrågorna efter hur eleverna svarade. Kontrollfrågor som ”Vad var 

det jag frågade om? Kommer ni ihåg?” användes också vilket Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000, s. 50–53) menar ökar tillförlitligheten ytterligare. 

Vad gäller reliabilitet handlar det i grunden om att studien ska kunna upprepas 

flera gånger, av och med olika personer och varje gång komma fram till samma 

eller liknande resultat (Larsen, 2009, s. 81). Då detta är en kvalitativ studie innebär 

det att både jag som forskare och informanterna dels påverkar varandra och dels 

blir påverkade av kontexten som råder vid studiens genomförande. Därför handlar 

reliabiliteten i detta fall om att det insamlade materialet dokumenterats, genom 

inspelning och transkription, samt hanterats noggrant och dessutom att tydligt 

redogöra för hur själva bearbetningen gått till så att det klart framgår vad mina 

slutsatser baseras på (Larsen, 2009, s. 81). Detta ökar möjligheten att någon annan 

med tillgång till mitt material kommer fram till samma resultat. 
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5 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av insamlad data utifrån de utfallsrum som 

framkom med hjälp av den fenomenografiska ansatsen och som svarar mot 

elevernas tankar om historieämnet innan den faktiska undervisningen startat. De 

utfallsrum som är aktuella i denna studie är historiens innehåll, där elevernas 

tankar om vad som är historia presenteras, historiens ursprung, som behandlar 

frågan om var historia kommer ifrån samt historiens funktion, där tankar om ”vad 

man ska ha det till” presenteras. 

 

5.1 Historiens innehåll 

Den första frågan eleverna fick vid intervjuerna var vad de tänkte på när de hörde 

ordet historia. Detta visade sig vara en svår fråga, fyra av eleverna svarade spontant 

”vet inte” varav en, Kräftan, efter lite funderande kom fram till att historia nog 

handlar om varelser. Liknande svar kom från Perseus som tänkte på pratande fåglar 

och Andromeda som tänkte på jättar. 

Tre av eleverna, Hermes, Zeus och Apollon, tänkte på roliga historier, så som 

Bellman, och gav rikliga exempel på dessa medan Skytten mer svävande svarade 

”Ehh… kanske så här sagor och lite såhär”. Perseus, Andromeda och Kassiopeia 

hjälps åt att återberätta en saga de lyssnat till i klassen medan Hermes berättar 

själv. I varierande grad går det att följa med i handlingen då berättelserna oftast har 

både början, mitt och slut och en urskiljbar handling, men undantag finns. Zeus är 

den elev som är svårast att följa: 

 
Zeus Jag berätta en roliga historia om Pokémon eller om Minecraft… då typ så 

här… en gång då gjorde... då tänkte så här …Ja jag ska döda han gubbe jag 

ska hacka dig och spränga hans huvud… och så ska jag ta en fisk och 

smiska så… bank bank bank 

(…) 

Zeus  Jag har… Det var ett litet får som bajsa på ditt huvud… sen gick han och 

tog en hatt, så satt han på ditt hus… sen sa han så här… Hej kompisar… tog 

av hatten… gick in i duschen… sen såg pappa… Vad är det där? AAHH! 

Vad gör ni dumma barn? Ni ska få för smisk på rumpan (gapskratt) 

(…) 

Zeus  Och  man kan läsa om bajs… det var ehh… fåret gick in i duschen… han 

råkade kissa i badkaret och sen sa så här… NO! Jag ska lägga en 

simpropp… Nej det är gult vatten! Pappa vad går… vill du hoppa i vattnet? 

Okej… Fast det är kiss vatten… oj, nu slutar… det är kiss! (gapskratt) 
 

En elev som skilde ut sig från de andra var Skorpionen som först tänker på ”en grej 

eller nåt” innan han också återberättar en saga för att sedan gå in på ett långt utlägg 

om vad som skiljer historia från saga, dock är det i slutändan oklart vad han 

egentligen lägger i begreppet: 

 
Eleonore  Är det skillnad på historia och saga menar du? 

Skorpionen  Ehh... li… ja… ganska mycket faktiskt... för en saga… eller en bok… den 

kan man bläddra och dom kan vara ganska långa... så det kanske tar ehh ... 

kanske ... det kan ta ett halvår att läsa ut en bok... och sen... och sen vad 

heter det... men historia... då kan man inte sitta ett halvår med en massa barn 

och berätta om en historia… det borde va dåligt då får man ju ingen mat! 

Eleonore  Nä (skratt), då får man ju vara jättehungrig 

Skorpionen  Vem ska fixa maten? 

Eleonore  Men vad är historia då menar du? 
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Skorpionen  Historia det är så här att man berättar… man berättar… och det finns inga 

bilder… man får man får tänka ut bilder själv i en historia... fast i böcker… 

där kanske det finns bilder i själva boken 

Eleonore  Ok… men vad är det man berättar om då… när man berättar så att ni får 

tänka själv? 

Skorpionen  Kanske om en skräckfilm som… eller om nånting… och så tänkte jag på en 

till sak… det kan vara en film… det kan vara en sån här skräckfilm som är 

jätteläskig… 

 

Hermes, som från början var inriktad på enbart Bellmanhistorier, återkommer efter 

några skrattattacker med att historia är ”hur man skapade bilarna… hur man 

skapade väggarna… hur man skapade hängarna…” och blir på så sätt den enda av 

de elva eleverna som inte enbart uttalar tankar om sagor, berättelser, böcker eller 

väsen. 

 

5.2 Historiens ursprung  

Fem av eleverna, Andromeda, Kassiopeia, Orion, Skorpionen och Perseus är alla 

överens om att historia är något påhittat. Orion menar att det krävs fantasi för att 

det ska bli historia men att: ”Det behöver inte ha hänt… men man kan göra det som 

hänt också”. Även Perseus och Skorpionen menar att historia kan vara en 

blandning av fantasi och verklighet. 

På frågan om det betyder att alla kan göra historia blir svaren blandade. Endast 

en elev, Apollon, svarade nej medan Kräftan och Skorpionen var tveksamma. 

Vattumannen svarade tvärsäkert att alla kan vara med och skapa historia, något 

som även Skytten och Hermes höll med om. Hermes gjorde dock tillägget att det 

krävs att ”(…) vi sätter in dem i en bok och sen så när de läser en bok då ba (…)” 

medan Skytten mer verkade se skriften som ett komplement inte en förutsättning:  

 
Skytten  Ehh… nyheterna har… har ju så här ofta en iPad bredvid sig… och då 

kanske de skriver in allt och sen berättar det igen för… många år senare att 

det har hänt förut 

 

Skytten är också den enda som säger sig redan ha skapat historia – det gjorde han 

på förskolan när de fick skriva sagor. Övriga fem elever, Orion, Andromeda, 

Kassiopeia, Perseus och Zeus, valde att inte svara på frågan. 

Att historia förknippas med böcker och skrift är tydligt hos fem av eleverna 

medan tre menar att historia även kan finnas i muntliga berättelser av tillexempel 

mamma och pappa. Återigen utmärker sig Skorpionen som, förutom att hålla med 

om att historia kan komma från mamma och pappa, framhåller museer och också 

resonerar om att historia ”kommer från förr i tiden… kanske… eller långt bort” och 

hur man då avgör att det är historia: 

 
Eleonore  Mm är… kan man vara säker på att det är sant då? 

Skorpionen  Nä… nä då måste man ha en tidsmaskin och spola tillbaka i tiden och kolla 

om det verkligen är sant... för en tidsmaskin… det är liksom så här… liksom 

vi låtsas att… att det är en tidsmaskin på bordet… sen så stoppar vi in en 

leksak 

Eleonore  Mm 

Skorpionen  Och sen så låtsas vi att… vänta det här är framtiden… sen så stoppar vi in 

en… sen stoppar några in en leksak och gör till nutid… då kommer vi spola 

tillbaka i tiden tills vi har gått in här… och då börjar vi med allt ihop… det 

är en tidsmaskin… sen liksom… att allting börjar om fast man själv 

kommer till tiden  
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Förutom tidsmaskinen har Skorpionen fler förslag på hur vi kan veta något om 

historien: ”För att vi… för att vi… för att det finns riktiga, riktiga, riktiga filmer 

om… såna filmer…” samt mer faktabetonat: 

 
Skorpionen  Ok, jag ska säga hur det är… kolla… det finns ju dinosaurieskelett… om 

man känner på dem… och man jämför med fågelskelett… då känns ju de 

precis likadant… precis likadant, precis lika lena… och sen om man känner 

på människoskelett… alla tre är likadana… 

Eleonore  Så du menar att man kan jämföra nåt gammalt med nåt som finns nu? 

Skorpionen  Ja… alltså på skeletten… för skeletten kan man alltid jämföra… så var… så 

man måste leta upp ett museum… om jag kanske vill leta efter en kvagga… 

då kan jag leta upp… då kan jag söka på kvaggmuseet 

 

Endast en annan elev, Orion, nämner museum självmant och är också en av de få 

elever som faktiskt besökt något. Att museum hör ihop med historia, eller ens 

lärande, är inte självklart för honom, däremot kan han ge någorlunda detaljerade 

bilder av själva utställningarna. 

 

 

5.3 Historiens funktion 
 

Att historia finns som ett skolämne var ingen av eleverna medvetna om och de 

hade heller inga direkta tankar gällande vad historia som just skolämne skulle 

kunna innebära. Kräftan tror att man kanske får gömma sig, Skytten att man får 

läsa, skriva och får läxor, Vattumannen att man ”Kanske lär sig nya grejer” och 

Skorpionen att man får rita vad som har hänt i skolan. Skorpionen, Kräftan och 

Zeus är alla tre övertygade om att det hur som helst blir tråkigt.  

Trots okunskapen om skolämnet historia har flera av eleverna tankar om vad 

man kan tänkas ha historia i stort till. Hermes säger att han dels tror att det handlar 

om att läsa böcker på nåt sätt och dels att det är bra att veta hur något var skapat 

förr ”För man vill skapa det, fast mycket bättre”. Perseus menar att ”Om det var nåt 

farligt som hänt förut då behöver man veta det…” och utvecklar det till att man 

måste veta om ens eget barn har dött ”så man inte glömmer”. Skorpionen är inne på 

samma spår som Perseus, att det handlar om farliga saker, men vidareutvecklar till 

en lärdom istället: 

 
Skorpionen  Så man måste ehh… så då måste man berätta sagor och liksom lära sina 

barn så att de inte kanske kommer till nån krokodil eller alligator… och sen 

så kanske, sen så kanske de vill försöka klappa den… då kanske de blir 

bitna 

 

Vattumannen och Skytten pratar också om vikten av att ha kunskap om farliga 

saker som hänt tidigare men drar paralleller till krig istället: 

 
Vattumannen Typ att för kolla… om det har hänt såhär… att det blivit typ krig i 

Sverige… ja då säger fröken det... och så vet du att man inte ska göra så…  

(…)  

Skytten  Man kan… vissa sagor så är det ju så här… att det är så här onda… och sen 

de försöker så här… att göra illa de goda och sen vinner de goda… och då 

vet man att så ska man inte göra 

(…) 

Skytten  Då vet barnen att vi inte ska börja skjuta på nån så vi starar ett krig 

Eleonore  Så man kan lära av andras misstag? 
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Skytten  Om det är så här bra saker… typ som att ett… ett nytt spel har kommit ut… 

och det kanske är Pokémon Go… då ska… då kan man ju läsa om det lite… 

och det är rörelse spel och lite så… det kan ju vara bra… för då rör man sig 

 

Det är med andra ord inte bara av misstag utan även av tidigare framgångar som 

man kan lära sig något. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

Utifrån frågeställningen ”Hur formulerar yngre elever sin syn på historia som 

skolämne innan de mött historieundervisning i skolan” går det i resultatet att se att 

ingen av eleverna var medveten om att historia finns som skolämne, flertalet var 

även osäkra på vad historia egentligen innebär. 

 Majoriteten (7 av 11) kopplade ihop historia med sagor eller roliga historier på 

något sätt. Lika många ansåg att fantasi var en förutsättning för att skapa historia, 

dock var det bara tre elever som ansåg att alla kan skapa historia, övriga var 

tveksamma eller avstod från att svara.  

Ungefär hälften av eleverna ansåg att historia främst finns i böcker, medan några 

framhöll att man kan lära sig historia av föräldrarna och något museum också. 

Trots elevernas vaga uppfattning om historia som ämne så är det fem elever som 

har tankar om vad man faktiskt kan lära av historien, vad man ska ha den till. 

 

 

  



Eleonore Törnqvist 

20 
 

6 Analys av möjligt historiemedvetande i år 1 

I följande avsnitt analyseras om, och i så fall  hur, eleverna utifrån det material som 

presenterats under resultat artikulerar en medvetenhet om tillvaron utsträckt i tid 

vilket ses som en av förutsättningarna för ett historiemedvetande. Sedan följer ett 

avsnitt som behandlar vilket eventuellt historiemedvetande som kan urskiljas i 

deras beskrivningar. 

 

 

6.1 Elevernas tidsförståelse  

Sju av de elva eleverna kopplade i första hand samman historia med sagor, 

berättelser eller Bellmanhistorier. En elev, Skorpionen, menar att historia handlar 

om ”en grej eller nåt” innan också han slår in på berättelsespåret. Hermes å andra 

sidan lägger senare till att historia nog även kan handla om ”hur man skapade…”. 

De övriga fyra hade inget svar. Utifrån detta skulle det vara enkelt att dra slutsatsen 

att de intervjuade eleverna inte har något tidsmedvetande då de inte skiljer på 

sagans narrativ och historiens narrativ, men jag är inte säker på att det är så enkelt. 

Fem av eleverna återberättar sagor och ytterligare två berättar Bellmanhistorier. 

För att kunna berätta en saga – eller historia – så att lyssnaren kan följa med i 

intrigen krävs ett visst mått av tidsförståelse; berättelsen måste följa en viss 

ordning, kronologi, för att vara begriplig. Däremot skulle man kanske kunna säga 

att elevernas oförmåga att skilja historiskt narrativ från sagans narrativ eventuellt 

bottnar i att deras tidsförståelse utifrån den västerländska konstruktionen, som 

ligger till grund för mycket av forskningen inom historiemedvetande, inte är 

utvecklad än (Wilschut, 2012, s. 52, 72, 78), något som kan spåras i resultatet ovan 

där en elev, Zeus, ännu inte behärskar förmågan att använda kronologi vid 

återberättandet. Elevernas uttalanden vad gäller historiens ursprung där närmare 

hälften av dem är överens om att fantasi är en förutsättning för historia, medan tre 

uttryckte att det även kan vara en blandning av fantasi och verklighet, talar för 

tesen att de inte förmår skilja på saga och verklighet. 

Den elev som skiljer ut sig här är Skorpionen. I början av intervjun ger han 

uttryck för samma åsikter som de övriga, det vill säga att historia på något sätt hör 

ihop med sagor, för att vid ett senare skeende framföra tankar om hur man kan veta 

något om historien. Antingen så jämför man fynd, tillexempel dinosaurieskelett 

med något som man vet finns idag – fåglar och/eller människor. Finns likheter så 

visar det att fyndet är äkta och inte påhittat. En annan, mer fantasirik metod är att 

använda sig av en tidsmaskin. Även om denna lösning inte är realistisk (i alla fall 

inte år 2016) så visar han, framförallt här men även i det tidigare uttalandet, en 

medvetenhet om att tiden inte bara är ”här och nu” utan att det både finns ett ”förr” 

och ett ”senare”. Han har med andra ord börjat förstå, och sätta ord på, en 

tidsuppfattning som sträcker sig dels genom det nåbara förflutna till framtiden, men 

också till ett förflutet som ligger flera miljoner år bakåt i tiden (Wilschut, 2010, s. 

1, 7–8, 12, 2012, s. xv–xvi, 31, 52).  

Trots att saga/berättelse var det dominerande inslaget när eleverna formulerade 

sin syn på historia så hade flera av dem tankar på vad man ska ha historia till. Detta 

kan till en början te sig märkligt, men tar man i beaktande att många sagor, 

framförallt äldre, är uppbyggda kring en sensmoral får även detta en förklaring 

(Wilschut, 2012, s. 78). I Skyttens svar går kopplingen till sagan att se tydligt: 

”Man kan… vissa sagor så är det ju så här… att det är så här onda… och sen de 

försöker så här… att göra illa de goda och sen vinner de goda… och då vet man att 

så ska man inte göra” medan Skorpionens tal om krokodiler och alligatorer kan 
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höra hemma både i sagan och i verkligheten. I detta läge är det endast två elever 

som visar på någon typ av tidsuppfattning om hur dåtiden faktiskt hör samman med 

nu: Hermes som vill förbättra tidigare uppfinningar och Vattumannen som vill 

undvika fler krig. 

 

 

6.2 Elevernas historiemedvetande 

Av de 11 intervjuade eleverna är det bara en, Skorpionen, som tydligt ger uttryck 

för en förståelse av att det finns fler tidsdimensioner än ”nu” och att dessa kan ha 

inverkan på vårt liv. Han har dessutom flera tankar om hur vi kan veta något om 

historien överhuvudtaget. Intervjumaterialet är för tunt för att kunna göra en 

fullständig analys av Skorpionens historiemedvetande, dessutom är det troligt att de 

olika tolkningarna av begreppet historiemedvetande ger olika ”svar”. I denna studie 

har jag, vilket framgår av teoriavsnittet,  fokuserat på Rüsens fyra typologier och 

därmed är det främst dessa jag sökt finna i elevernas uttalanden. 

Jag vill framhålla att trots att det inte går att placera Skorpionen i ett tydligt 

”fack” just nu så anser jag att det finns tendenser i hans svar som visar på att han, 

åtminstone så småningom, kommer kunna uppnå det Rüsen (2005, s. 13–14,30, 

2012, s. 53; Thorp, 2016, s. 230) kallar för det exemplariska historiemedvetandet 

där tanken ”historia lär oss livet” är central. Detta baserar jag på hans uttalanden 

om hur vi kan få reda på något om historien där han framhåller både museum och 

forskning (jämförelser av ”gammalt” och ”nytt”), förutom tidsresor som får stå 

utanför just denna diskussion.  

Även Vattumannen och Hermes skulle jag vilja placera in i det exemplariska 

historiemedvetandet – även om de just nu uppvisar ännu svagare kopplingar än 

Skorpionen. Hermes som vill utveckla och förbättra tidigare uppfinningar och 

Vattumannen som vill undvika krig uttrycker båda att vi faktiskt kan lära av 

historien, och då av en historia som inte är direkt kopplad till sagor vilket var 

vanligt bland flera av de andra eleverna. 

Skytten är ytterligare en elev som visar svaga tendenser på att det faktiskt finns 

något som kan utvecklas till det vi kan kalla historiemedvetande. Då inte som de 

andra, att vi kan lära av historien, utan snarare om att han har en förståelse för att 

historien är skapad av människan, detta är en del av den dubbla tankeoperationen 

vilken Olofsson (2011, s. 214) menar är central för ett historiemedvetande. Detta 

baserar jag på hans uttalanden om hur nyheterna kan ”spara det som händer på sin 

iPad för att berätta i framtiden”. 

Just nu finns dock inget tydligt historiemedvetande hos någon av dessa fyra 

elever, bara tendenser till vad som kan tänkas utvecklas i framtiden. Hos de övriga 

sju eleverna är underlaget för litet för att det ska vara möjligt att spåra ett 

historiemedvetande oavsett vilken av definitionerna som används som 

utgångspunkt.  

 

 
  



Eleonore Törnqvist 

22 
 

7 Diskussion 

Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion där det framkomna resultatet 

ställs i förhållande till tidigare forskning på området. Efter detta följer en 

metoddiskussion där för- och nackdelar med arbetssättet diskuteras. 

 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min studie är att undersöka hur elever i årskurs 1 förstår och tänker 

kring historia som skolämne för att därigenom se om historiemedvetande kan 

urskiljas hos eleverna och hur detta i förekommande fall tar sig uttryck. 

Att majoriteten av eleverna i min undersökning inte är medvetna om att det finns 

ett skolämne som heter historia eller har tankar om vad det kan innebära kan dels 

förklaras med det faktum att de ännu inte mött historieundervisning i skolan samt 

deras låga ålder vilket det finns stöd för i andra undersökningar. Framförallt i de 

som utgår ifrån utvecklingspsykologin. Men även om man tar hänsyn till Hartsmars 

försök att sammanföra utvecklingspsykologi och sociokulturellt perspektiv genom 

att likställa begreppet mognad med erfarenhet (2001, s. 117, 119, 149, 209, 213, 

239) kan elevernas låga ålder spela in – de har inte hunnit erfara så mycket än. 

Både i Hartsmars (2001, s. 185–186, 205) och Hanssons (2010, s. 132–133) 

undersökningar har just de yngsta eleverna (skolår 2 respektive högstadiet) haft 

svårast att formulera sig när det gäller dessa frågor samt se meningen med 

undervisningen. Eleverna i min undersökning är ännu yngre än de hos Hartsmar 

och Hansson och hade vid intervjutillfället endast gått tre veckor i skolan. Att 

kunna se syftet med historien, vad man ”ska ha den till”, är centralt för att kunna 

utveckla ett historiemedvetande, oavsett vilken definition som används, och 

avspeglar sig i hur historien brukas (Olofsson, 2011, s. 24).  

I flera tidigare studier där elever har tillfrågats om syftet med historieämnet har 

tankar som ”allmänbildning” och ”för att kunna berätta för andra” förts fram 

(Barton, 2001, s. 93–95, 97; Hansson, 2010, s. 17–18; Hartsmar, 2001, s. 185, 205–

206, 211; Olofsson, 2011, s. 71–73, 76), så även av cirka hälften av eleverna i 

denna undersökning. Andra svar, som att ”lära av misstag” och ”förändra 

framtiden” (Barton, 2001, s. 96; Hansson, 2010, s. 82; Hartsmar, 2001, s. 100; 

Olofsson, 2011, s. 79) är också synliga bland framförallt två av eleverna i denna 

undersökning vilket tyder på att oavsett kunskaper i själva historieämnet så kan 

elever ha en uppfattning om ”vad det ska vara bra för”. Samtidigt kan man ställa 

sig fundersam till just detta: Hur kommer det sig att eleverna ger så lika svar 

oavsett om de gått tre veckor eller nio år i skolan? Vad säger det om 

undervisningen utifrån läroplanens intentioner om att utveckla elevernas 

historiemedvetande? 

De i föreliggande studie medverkande elevernas korta skolgång kan också 

förklara varför majoriteten av dem förväxlar historia med sagor och berättelser av 

något slag, hitintills är det främst i detta sammanhang de mött ordet ”historia”. 

Därför är det inte särskilt förvånansvärt att eleverna här ger svar som ”varelser”, 

”jättar” och ”pratande fåglar” på frågan om vad historia är tillskillnad från de 

elever i 11-årsåldern som ingår i Ingemanssons (2007, s. 40, 60, 81) studie och ger 

svar som ”kungar”, jakt” och ”medeltid” – de har hunnit möta denna typ av 

historia. De yngsta eleverna i skolan börjar ofta med historien ”längst bort”, något 

som Hartsmar (2001, s. 22, 25, 238) problematiserat, då främst utifrån 

tidsperspektivet och svårigheter att hantera stora tal. Att läsa om något, exempelvis 
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dinosaurier eller forntidsmänniskor, som fanns för så länge sedan att det knappt går 

att förstå bidrar nog också lätt till att innehållet närmast framstår som sagor. 

Att eleverna kopplar historia till sagor kan ses som problematiskt, i alla fall om 

målet är att eleverna ska utveckla ett historiemedvetande och man i det begreppet 

lägger in betydelsen om tidsmedvetenhet, och då främst historisk tidsmedvetenhet 

(Wilschut, 2012, s. 52, 72, 78). Å andra sidan kan det ses som en bra utgångspunkt: 

att eleverna förstår och kan återberätta sagor tyder på att de har en känsla för någon 

form av kronologiskt tidsmedvetande vilket kan användas som grund att bygga 

vidare på. Vikten av, och fördelarna med, att utgå från elevernas befintliga känsla 

för tidsuppfattning när det gäller historieundervisning har lyfts i flera studier 

(Barton & Levstik, 2008, s. 79–81, 92; Stow & Haydn, 2012, s. 89; Wilschut, 2012, 

s. 116–117). I denna studie framgår emellertid att konsten att återberätta inte är 

något som behärskas fullt ut av alla elever vid skolstart utan också är något som 

behöver övas på. Trots att Zeus gör tre försök att berätta så lyckas han inte få ihop 

en sammanhängande berättelse där det går att följa med i handlingen. Detta kan 

säkerligen ha flera förklaringar så som gruppsammansättningen eller dagsformen 

för att nämna några, men också bristande erfarenhet av att lyssna och återberätta 

samt en ännu inte utvecklad tidsmedvetenhet. 

Ett av de centrala kriterierna för ett artikulerat historiemedvetande är den dubbla 

tankeoperationen, att vi är både skapade och skapare av historien (Hartsmar, 2001, 

s. 159–160; Olofsson, 2011, s. 214, 219). I min undersökning visar två av eleverna, 

Hermes och Skytten, tendenser till att de förstår detta. Hermes genom tankar om 

hur tidigare uppfinningar förbättras kontinuerligt och Skytten genom uttalanden om 

hur människor/nyheterna skriver ner vad som händer nu för att berätta i framtiden. 

I Skyttens svar går det även att utläsa en begynnande förståelse för att det inte finns 

endast en sann historia utan flera (Lee, 2004, s. 131). 

Av det historiemedvetande jag tycker mig kunna se hos eleverna är det 

exemplariska historiemedvetandet (Rüsen, 2005, s. 13–14,30, 2012, s. 53; Thorp, 

2016, s. 230) det som framträder tydligast. Detta kan sägas stämma överens med 

Olofssons (2011, s. 184–185) studie där hälften av eleverna uppvisade ett 

exemplariskt och hälften ett traditionellt historiemedvetande. Det traditionella 

historiemedvetandet anses ofta vara grunden (Rüsen, 2005, s. 15–16, 35–38) från 

vilka de andra typerna utvecklas. Att inte det traditionella historiemedvetandet syns 

hos eleverna i min undersökning skulle kunna bero på frågornas karaktär vid 

intervjun. Å andra sidan är det inga tydliga drag utan bara tendenser till det 

exemplariska som syns, vilket mycket väl skulle kunna bero på elevernas ålder och 

det faktum att de ännu inte mött någon direkt historieundervisning. Detta i sin tur 

bådar gott för framtiden. 

Olofsson (2011, s. 214, 217) skriver om hur eleverna i hans undersökning visat 

intresse för det genetiska historiemedvetandet men att det krävs undervisning, 

gärna med metaperspektiv, då eleverna inte kan utveckla detta av sig självt. På 

liknande sätt framför Wilschut (2010, s. 6, 2012, s. 41, 47, 120, 139) att en 

förståelse för tid, vilket han anser vara grunden till ett historiemedvetande, kräver 

undervisning eftersom den linjära tidsindelningen, som används mycket inom 

historien, är ett mänskligt påfund och därför inte kan vara medfött. Dessa två 

uttalanden om vikten av undervisning på ett övergripande plan, på metanivå, 

stärker min studie som tar avstamp i elevers förståelse för ämnet historia, inte ett 

begränsat ämnesområde (dinosaurier, vikingar etc.) inom historien. 

En undervisning som utgår från elevernas förförståelse, och missförståelse, av 

händelser i det förgångna (Barton, 2001, s. 90; Blow, 2011, s. 130) ger eleverna 

möjligheter att utveckla ett metaperspektiv på historia, vilket innebär bland annat 

att kunna föra resonemang om orsak/verkan och likheter/olikheter mellan olika 
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tidsperioder och att se att historien inte är isolerade händelser på rad utan att allt 

hänger samman (Blow, 2011, s. 130; Hartsmar, 2001, s. 159–160; Lee, 2004, s. 

139). Dessa argument styrker min undersökning ytterligare då den utgår från elever 

i årskurs 1; Var kan man bättre få syn på elevers förförståelse för ett ämne än innan 

undervisningen startat? 

 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Då min studie syftar på att få syn på elevers eventuella historiemedvetande utifrån 

deras tankar kring historia som ämne valdes en kvalitativ metod, närmare bestämt 

halvstrukturerade intervjuer vilka bearbetades med hjälp av en fenomenografisk 

ansats.  

Då fenomenografi är en av de ansatser som syftar till att beskriva och analysera 

hur människor uppfattar olika fenomen, ofta med hjälp av just intervjuer (Dahlgren 

& Johansson, 2015, s. 162) var detta ett lämpligt metodval, särskilt med tanke på 

mina informanters låga ålder. I och med det faktum att frågorna ställdes vid en 

intervju fanns möjlighet för alla elever att delta, något som inte hade vart möjligt 

om jag använt mig av enkät då jag i så fall hade behövt ta hänsyn till deras läs- och 

skriv kunskaper. Fördelar med intervju är också möjligheten att formulera om, 

förtydliga och ställa följdfrågor för att på så sätt söka säkerställa att få så 

uttömmande svar som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 165–166; 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 32–33). Samtidigt kan man aldrig 

vara säker på att man fångar alla tänkbara svar (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

163). Det finns även nackdelar med intervjuer, bland annat vad som kallas 

”intervjueffekten” (Larsen, 2009, s. 87) vilken handlar om att forskaren riskerar att 

påverka respondenterna genom att med sin blotta närvaro visa vad som är ”rätt” 

eller önskvärt svar. För att undvika detta, då jag ville få syn på elevernas – inte 

min, förståelse försökte jag att ta elevernas uttalanden på lika stort allvar och bygga 

vidare på vad de faktiskt sa även om det, som i en av grupperna, mest handlade om 

bajs och Bellman. Genom hela processen har jag haft som ambition att hålla mig så 

objektiv som möjligt och inte låta min förförståelse eller förutfattade meningar 

påverka någon del av processen, varken i insamlandet eller bearbetningen av 

materialet (Larsen, 2009, s. 15). 

Intervjuerna skedde i grupper om 2-3 elever, detta för att genom att ge eleverna 

numerärt överläge försöka motverka den maktstruktur som alltid föreligger när det 

handlar om barn och vuxna (Bartholdsson, 2008, s. 15–17, 41) och på så sätt öka 

chanserna att eleverna svarade som de tyckte och inte som de trodde förväntades 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 44–45). En klar fördel med just 

gruppintervjuer är att det kan bli lättare att våga prata då det inte blir samma känsla 

av förhör, samt att respondenterna kan komplettera varandra och spinna vidare på 

varandras svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 29–30). En nackdel 

med gruppintervju, förutom det rent tekniska när det handlar om transkribering, är 

risken för att någon tar över samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 

30; Larsen, 2009, s. 85–86). Detta märkte jag i framförallt två av intervjuerna vilket 

ledde till att jag ställde specifika frågor till de elever som hamnade i skymundan. I 

den ena gruppen lyckades jag på så sätt kompensera för en elevs framfusighet, 

däremot inte i den andra. Kanske hade detta att göra med gruppsammansättningen, 

som lottades, eller så hade kanske denna elev inte sagt så mycket oavsett 

gruppkonstellation. 
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Databearbetningen skedde dels genom transkribering av de inspelade 

intervjuerna med hjälp av ett program avsett för ändamålet där hastigheten kunde 

ändras så att alla småord gick att fånga upp. Vid genomläsning av materialet 

plockades sedan många av dessa småord bort för att öka läsbarheten och därmed 

underlätta den vidare bearbetningen. Vidare skedde databearbetningen med hjälp 

av de sju steg inom fenomenografi som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015, 

s. 162–175). Detta tillvägagångssätt var väl lämpat till min studie då det blev både 

tydligt och lättöverskådligt vilka likheter och skillnader eleverna uppvisade i sin 

förförståelse för historieämnet. 

Vad gäller validiteten (Larsen, 2009, s. 80–81) i arbetet anser jag att jag genom 

intervjuerna fått svar på det jag verkligen efterfrågade – hur elever formulerar sin 

syn på historia som skolämne innan undervisning startat för att därigenom sedan 

kunna se om och hur ett historiemedvetande tar sig uttryck. Om jag däremot hade 

väntat med intervjuerna någon vecka och på så sätt hunnit öka mitt eget kunnande 

vad gäller de olika synerna på historiemedvetande hade jag kanske kunnat få mer 

uttömmande svar som kunnat analyseras än djupare, vilket i sin tur kanske lett till 

att jag funnit belägg för historiemedvetande hos fler av eleverna.  

Studiens reliabilitet kan anses vara god (Larsen, 2009, s. 81). Detta då insamlad 

data noggrant transkriberats och sedan bearbetats genom en tydligt beskriven 

process med hjälp av fenomenografin. Det framkomna resultatet har sedan 

systematiskt jämförts med den i teoriavsnittet framskrivna förutsättningen av 

tidsförståelse för ett historiemedvetande och även jämförts med olika tolkningar av 

vad ett historiemedvetande egentligen kan innebära.  

Något som ger både en styrkor och svagheter med studien är att intervjuerna 

genomfördes väldigt tidigt, långt innan teorin var helt fastställd och inläst. Detta 

ledde till att jag i slutet av skrivprocessen upptäckte att min tänkta teori, Rüsens 

fyra typologier, inte höll utan behövde kompletteras med teorier som säger att 

tidsmedvetandet ligger till grund för historiemedvetandet. En styrka i detta är att 

intervjufrågorna inte blev ledande på något sätt medan en svaghet å andra sidan är 

att intervjuunderlaget blev tunnare då frågor missades som hade kunnat hjälpa till 

att tydliggöra vilken typ av tidsmedvetande eleverna faktiskt besitter. Nu var det 

sju elever som självmant berättade sagor/historier där spår av tidsmedvetande gick 

att se hos några av dem, men resultatet hade kanske blivit annorlunda om alla elva 

elever hade fått som uppgift att återberätta något. Likaså hade frågor om vad som 

skiljer historia från saga tydligare kunnat ställas, nu uppkom de endast spontant i 

samtal med Skorpionen. Likväl hade frågor som syftat till att se om eleverna tänker 

tid som cyklisk eller linjär kunnat berika analysen i förhållande till 

historiemedvetandet. Även tydligare frågor utifrån de fyra typologierna hade 

kunnat formuleras vilket i sin tur kanske visat att eleverna besitter ännu mer 

kunskaper än vad som nu framkom. Styrkan med att komplettera teorin så sent är å 

andra sidan att de uttalanden eleverna gjorde analyserades i två steg – både utifrån 

teorier om tidsmedvetande och utifrån historiemedvetande vilket gör att ”mer” går 

att läsa ut ur deras svar. Hade jag från början riktat in mig på tidsmedvetandet är 

risken stor att jag ”fastnat” i samma spår som de nu bortvalda Barton, Levstik, 

Cooper, Rudnert och Gustafsson och därmed inte egentligen kunnat uttala mig om 

elevernas historiemedvetande utan bara deras tidsmedvetande då teorierna om 

historiemedvetande troligen inte skulle ha beaktats. 

Urvalet skedde genom så kallat bekvämlighetsurval (Larsen, 2009, s. 79), det 

vill säga skolan ligger inom en timmes restid från mitt hem. Eftersom detta arbete 

har haft en tidsbegränsning ville jag inte riskera att värdefull tid lades på resor 

istället för analys av materialet. Att jag valde elever i just årskurs 1 hör ihop med 

mitt syfte med arbetet. Jag ville ta reda på elevernas förförståelse för historieämnet 
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i stort, innan de blivit påverkade av undervisning för att på så sätt söka få syn på 

om historiemedvetande kan spåras hos dem eller inte, helt enkelt se vad de har med 

sig från början. 

Resultatet från studien går inte att generalisera då respondenterna dels inte 

valdes genom sannolikhetsurval (Larsen, 2009, s. 77) och dels då det är 

förhållandevis få respondenter, endast 11 stycken. Inom kvantitativa studier anses 

att antalet respondenter bör vara minst 30 för att man ska kunna generalisera 

(Larsen, 2009, s. 40). Detta är dock en kvalitativ studie och därmed är det heller 

inte nödvändigt att resultatet går att generalisera (Larsen, 2009, s. 77). 

Vad gäller de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14) har 

hänsyn tagits till dem alla fyra, dels genom de missivbrev som skickades ut inför 

studien (se bilaga 2 och 3) och dels genom att de påtalades för eleverna innan 

intervjuerna startade så att de fick ytterligare en chans att välja om de ville deltaga 

eller inte. Jag har även gått igenom checklistan om etisk granskning som 

Högskolan Dalarna tagit fram när det handlar om studier som rör barn. Alla dessa 

frågor besvarades med ”nej”, vilket gjort att en etisk granskning inte behövts göras.  
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8 Sammanfattning och vidare forskning 

Det övergripande syftet för kursplanen i historia är att utveckla elevernas 

historiemedvetande (Lgr 11, 2011, s. 172; Lozic, 2011, s. 30; Skolinspektionen, 

2015, s. 8; Skolverket, 2011, s. 6), något som funnits med i läroplanen sedan Lpo94 

(Jarhall, 2012, s. 36; Schüllerqvist, 2005, s. 42). Skoinspektionens nyligen gjorda 

granskning av historieämnet visar dock på att det finns brister i undervisningen vad 

gäller att ge eleverna möjligheter till att utveckla ett historiemedvetande 

(Skolinspektionen, 2015, s. 26–27).  

Forskningen inom detta område är dels ganska begränsad, speciellt i Sverige, 

och dessutom har de flesta studier som gjorts genomförts på högstadiet/gymnasiet 

med enstaka undantag där mellanstadiet och, ännu mer sällan, elever i lågstadiet 

ingått (Hartsmar & Jönsson, 2010, s. 156; Persson, 2010, s. 114; Rudnert, 2010, s. 

73–74). Detta kan tyckas naturligt då det främst är i de högre årskurserna som 

historieämnet verkligen blir synligt som ett eget ämne (Rudnert, 2010, s. 73–74), 

samtidigt är det förvånansvärt med tanke på att det sedan Lgr 80 funnits skrivelser i 

läroplanen om att undervisningen ska utgå från elevernas förförståelse (Lgr 11, 

2011, s. 8; Lgr 80, 1980, s. 16; Lpo 94, 2006, s. 4), vilket jag tycker talar för att 

studera de yngre eleverna.  

Min studie tar utgångspunkt i det övergripande syftet med historia som ämne 

och dessutom hos de allra yngsta eleverna inom det obligatoriska skolväsendet. 

Mina resultat visar att oavsett om elevernas svar analyseras utifrån teorier om 

tidsmedvetande eller olika teorier om historiemedvetande så finns det spår av detta 

hos eleverna. Att det endast visas som spår kan bero på en mängd olika faktorer, 

exempelvis barnens ålder – vilket framförts inom tidigare forskning med 

kopplingar till utvecklingspsykologin, deras tidigare erfarenheter – vilket kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet, eller studiens upplägg – att jag helt 

enkelt inte ställde tillräckligt många, eller ”rätt”, frågor för att få fram mer än spår. 

Troligen beror det på en kombination av dessa. Inte desto mindre visar studien 

ändå på att det faktiskt finns något hos barnen, och det är detta ”något” som 

undervisningen bör ta fasta på för att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt 

historiemedvetande på bästa sätt.  

Vad som också framkom var att eleverna ofta förväxlar historia med 

saga/berättelse. Denna förväxling anser jag talar för att redan i de yngre åldrarna 

utgå från ett metaperspektiv i undervisningen. Genom att exempelvis börja med att 

visa på vad som skiljer ett historiskt narrativ från sagans narrativ knyter man inte 

bara an till förmågorna i kursplanen utan lägger även en grund för utvecklandet av 

ett framtida genetiskt historiemedvetande med en förståelse för den dubbla 

tankeoperationen: att vi är skapade och skapare av historien.  

Vad gäller tidsförståelsens vikt för att utveckla ett historiemedvetande är det ett 

område där forskningen inte är överens. Därför skulle aktionsforskning, likt det 

bland annat Joel Rudnert, Martina Gustafsson, Hillary Cooper, Linda Levstik och 

Keith Barton genomfört, kunna vara ett sätt att få undersöka hur barn verkligen 

förstår och uttrycker tid och tidsmedvetande, gärna i kombination med att eleverna 

får återberätta något för att därigenom se hur, och om, de använder sig av sagans 

kronologi. Att sedan jämföra detta och se om det finns en korrelation mellan den 

typ av tidsmedvetande de uppvisar och olika typer av historiemedvetande, både 

som här utifrån Rüsens typologier men även utifrån exempelvis Jensen, Jeismann 

och Gadamer, skulle kunna bidra till utvecklandet av historieundervisningen.  

Keith Barton (2001) är en av få forskare som jämfört olika länder (USA och 

Nordirland), en av hans slutsatser är att dessa jämförelser är svåra att göra ”rättvist” 

då historieämnet oftast är starkt knutet till det specifika landet och dess kontext. 
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Därför skulle mer forskning inom en svensk kontext kunna bidra med viktig 

kunskap för att kunna utveckla historieämnet inom skolan. Samtidigt, om man 

bortser från ämnesområdena inom historien, det vill säga de som är beroende av 

kontext, och istället fokuserar på metaförståelsen av historia så borde jämförelser 

mellan länderna gå att genomföra. 

Slutligen skulle det vara önskvärt med mer forskning på de yngsta eleverna i 

grundskolan för att få fördjupade kunskaper om vad de kan som grupp, inte 

individer, och genom detta få en tydligare uppfattning om hur undervisningen i 

historia i grundskolans lägre årskurser skulle kunna utvecklas. 
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 
Projekttitel: Elevers syn på historia 
Student/studenter: Eleonore Törnqvist 
Handledare: Robert Thorp     

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som 

utför studien (ex. på personer i beroendeställning är 

patienter och elever)?  

 

  

X 

 
2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

 

  

X 

 
3 
 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  

X 

 
4 
 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  

X 

 
5 
 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  

X 

 
6 
 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  

X 

 
7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  

X 

 
 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 2 

 

Information om undersökning av elevers syn på historia 

 

Hej! 

Jag heter Eleonore Törnqvist och går sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 

vid Högskolan Dalarna.  

 

Inom ramen för examensarbetet ska jag utföra en vetenskaplig studie om elevers 

syn på historia som skolämne.  

 

I egenskap av rektor/lärare tillfrågas du härmed om medgivande till att jag får 

intervjua elever på skolan/i din klass. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras i grupper om 2-3 elever/grupp och ske under 

skoltid någon gång under vecka 37-38. För att underlätta bearbetningen, och 

minimera risken för feltolkning, kommer intervjuerna att spelas in och sedan 

transkriberas. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och både kommun, 

skola och deltagarnas namn anonymiseras i uppsatsen. 

 

Totalt behöver jag intervjua 4-8 elever. Om fler än så vill delta kommer lottning 

ske. 

 

Allt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleverna kan närsomhelst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
Student   Handledare 

Eleonore Törnqvist  Robert Thorp 

Tel: 073-732 86 84  Tel: 073-5604041 

e-post: v13eleto@du.se  e-post: rth@du.se 
 

 
Klipp av och lämna åter så snart som möjligt 

 

 

JA, elever från skolan/klassen får delta i undersökningen □ 

NEJ, elever från skolan/klassen får INTE delta i undersökningen □ 
 

Underskrift:________________________________________________________ 

 

Datum och plats:____________________________________________________ 
  

mailto:v13eleto@du.se
mailto:rth@du.se
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Bilaga 3 

 

Information om undersökning av elevers syn på historia 

 

Hej! 

Jag heter Eleonore Törnqvist och går sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 

vid Högskolan Dalarna.  

 

Inom ramen för examensarbetet ska jag utföra en vetenskaplig studie om elevers 

syn på historia som skolämne.  

 

I egenskap av vårdnadshavare tillfrågas du härmed om medgivande till att jag får 

intervjua ditt/dina barn om detta. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras i grupper om 2-3 elever/grupp och ske under 

skoltid någon gång under vecka 37-38. För att underlätta bearbetningen, och 

minimera risken för feltolkning, kommer intervjuerna att spelas in och sedan 

transkriberas. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och både kommun, 

skola och deltagarnas namn anonymiseras i uppsatsen. 

 

Totalt behöver jag intervjua 4-8 elever. Om fler än så vill delta kommer lottning 

ske. 

 

Allt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleverna kan närsomhelst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
Student   Handledare 

Eleonore Törnqvist  Robert Thorp 

Tel: 073-732 86 84  Tel: 073-5604041 

e-post: v13eleto@du.se  e-post: rth@du.se 
 

 
Klipp av och lämna till klassläraren så snart som möjligt 

 

 

Elevens namn:______________________________________________________ 

JA, mitt barn får delta i undersökningen □ 

NEJ, mitt barn får INTE delta i undersökningen □ 
 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________ 

 

Datum och plats:____________________________________________________ 

mailto:v13eleto@du.se
mailto:rth@du.se

