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Sammanfattning:  

Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa hur aktuell svensk historiedidaktisk forskning 
definierar begreppet historiemedvetande samt att studera hur forskningen beskriver att 
utvecklandet av elevernas historiemedvetande kan främjas genom historieundervisning. I studien 
har olika didaktiska metoder och verktyg som forskarna förespråkar för att utveckla ett 
historiemedvetande lyfts fram. I den forskning som studerats definieras historiemedvetande som 
kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Gemensamt för den studerade litteraturen är 
utgångspunkten att ett historiemedvetande är något alla människor besitter. Denna utgångspunkt 
och definition stämmer väl överens med kursplanen i historia där begreppet historiemedvetande 
är en central del.  

Resultatet visar att begreppet historiemedvetande är ett svårdefinierat begrepp, men att det finns 
vissa grundläggande punkter som forskarna är överens om. Resultatet pekar också på att det finns 
olika arbetssätt för att aktivera och utveckla ett historiemedvetande hos eleverna. Dessa arbetssätt 
presenteras i studien och diskuteras utifrån hur de kan användas ur ett perspektiv för 
grundskolans 1 – 3. Av vikt är att historieämnet inte får ses som enbart ett ämne som handlar om 
det förflutna, utan att historieämnet berör en ständigt pågående process. Genom att bedriva 
undervisningen ur ett perspektiv där historiemedvetandet står i centrum anses eleverna bättre 
kunna koppla undervisningen till sin egen livshistoria och placera in sig själv som en medskapare 
till historien.  

 

Nyckelord: Historiemedvetande, historiedidaktik, historieundervisning. 
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1. Inledning 

I dagens läroplan, Lgr11, ges historiemedvetandet en central plats. Kursplanen för historia inleds 
enligt följande: ”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 
samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och 
våra val inför framtiden” (Skolverket, 2011, s. 196). Själva begreppet historiemedvetande dyker 
upp i syftesdelen där det konstateras att undervisningen i historia ska syfta till att eleverna 
utvecklar ”såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande” (Skolverket, 2011, s. 196).  

Jag blev för första gången nyfiken på begreppet historiemedvetande när jag läste So/No-blocket 
på lärarutbildningen. Historiemedvetandet har en tongivande plats i läroplanen och jag 
uppfattade att det utgör en viktig utgångspunkt för historieundervisningen. Exakt vad ett 
historiemedvetande innebär tyckte jag dock var svårare att greppa. 

När jag sedan var ute på den efterföljande VFU-perioden reflekterade jag på nytt kring begreppet 
historiemedvetande. Under ett arbetspass kring vattnets kretslopp kom vi in på att det är samma 
vatten som används om och om igen. I en film, Vattenmannen & Speed, vi tittade på gavs exemplet 
att det är samma vatten vi dricker idag, som dinosaurierna en gång drack. Därefter lyfte läraren en 
diskussion där eleverna fick komma med fler exempel på hur det vatten vi använder idag kan ha 
använts av de som kom före oss.  

Efter att läraren blickat bakåt i historien riktade hon elevernas fokus framåt. Vem kommer dricka 
vattnet i framtiden? Här fick läraren igång en diskussion om hållbar utveckling och lyckades på 
bara en lektion ge eleverna en historielektion där deras historiska tänkande i högsta grad 
aktiverades. Här knöts en röd tråd från dåtid, via nutid till framtid. I lärarens undervisning såg jag 
historiemedvetande och har sedan dess önskat en möjlighet att få fördjupa mig ytterligare inom 
ämnet.  

Jag har sedan tidigare studerat historia när jag läste till gymnasielärare. Jag påbörjade den 
utbildningen 2004 och läste historia och didaktik under de kommande två åren. Under dessa år 
var det den gamla läroplanen, den reviderade versionen av Lpo 94, som gällde och jag upplevde 
inte att historiemedvetande som uttryck var satt i fokus under min studietid. Jag uppskattar 
möjligheten att kunna knyta ihop mina tidigare studier och funderingar från det gamla 
lärarprogrammet, med det jag nu får med mig av min pågående utbildning. Samma slags 
jämförelser kan jag även göra mellan Lpo94 och Lgr11. Dessa tankar bär jag med mig inför 
framtiden och min kommande yrkesroll, då jag genom att blicka bakåt kan förstå att saker även 
kommer att ändras framåt. Jag använder med andra ord mitt historiemedvetande, enligt den 
uppfattning jag har av uttrycket i dagsläget.  

Jag kommer i denna litteraturstudie fördjupa mig i historiemedvetande och titta närmare på hur 
begreppet definieras inom aktuell svensk forskning. Jag vill även se hur forskningen anser att 
historieundervisning där historiemedvetandet utvecklas kan gå till. I min resultatdiskussion 
kommer detta att sättas i relation till styrdokumentens formuleringar kring historiemedvetande. 
Genom att fördjupa min kunskap om hur ett historiemedvetande kan utvecklas i 
historieundervisningen hoppas jag få viktiga lärdomar att ta med mig i min kommande yrkesroll. 
Detta gäller inte enbart för mig personligen, utan jag hoppas på att arbetet kan ha en 
ämnesdidaktisk relevans för lärare i allmänhet som arbetar med historiemedvetande i sin 
undervisning. Vad är ett historiemedvetande och hur känner jag igen det när jag ser det i mitt 
klassrum? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer läsaren först att ges en historisk överblick på när och hur begreppet 
historiemedvetande har kommit in i läroplanen. Därefter följer en forskningsteoretisk del där en 
sammanfattning av tidigare svensk historiedidaktisk forskning kring begreppet presenteras. 
Slutligen redovisas en överblick av vad skolans styrdokument säger om historia för F-3.  

2.1 Historiemedvetandets plats i läroplanen  
Klas-Göran Karlsson beskriver i Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv (2014) 
hur begreppet historiemedvetande sedan 1990-talet har getts ett allt större utrymme inom 
historiedidaktiken. Genom läroplanen som kom 1994, Lpo94, infördes begreppet 
historiemedvetande i skolan. Karlsson menar att det är ett svårfångat begrepp som omfattar både 
historiskt tänkande och kunskapsbildning i en bred bemärkelse. Karlsson argumenterar för att 
begreppet historiemedvetande är en grundläggande utgångspunkt i kursplanen för historia och att 
det därför är ett centralt begrepp att känna till inom historieundervisningen (2014, s. 57). 

Per Eliasson ger i Historieämnet i de nya läroplanerna (2014) en inblick i hur historieämnet har 
utvecklats och förändrats i skolans styrdokument. Eliasson beskriver hur den svenska skolan 
under det senaste decenniet har genomgått lika stora förändringar som den gjorde under 1960-
talets omfattande skolreformer. Han pekar på hur lärarutbildningen har reformerats, en ny 
betygsskala införts och hur både en ny skollag och läroplan trätt i kraft. I samband med detta 
menar Eliasson att regeringen har arbetat för att stärka ämnesdidaktiken i skolan. Regeringen har 
infört lärarlegitimation, lektorstjänster och fler nationella ämnesprov (Eliasson, 2014, s. 251).  

Eliasson beskriver vidare hur denna förändring drivits fram tack vare att det mot slutet av 1990-
talet skedde en stor opinionssvängning där skolan plötsligt blev en av de viktigaste frågorna för 
väljarna. Detta innebar stora skillnader för historieundervisningen då tidigare styrdokument nu 
kom att uppfattas som otydliga och innehållslösa. (Eliasson, 2014, s. 252). För att råda bot på 
detta genomfördes det redan år 2000 en revision av läroplanen, som enligt Eliasson dock gav 
motsatt effekt. Medan det i Lpo94 hade funnits konkreta beskrivningar kring innehåll blev texten 
nu mer diffus. Begreppet historiemedvetande som fanns med i Lpo94 försvann genom revisionen 
år 2000. Istället talade man om historisk medvetenhet och även andra centrala begrepp inom 
historieundervisningen försvann (Eliasson, 2014, s. 254). För detta fick man stark kritik då det 
ansågs att den nya läroplanen flyttade makten över ämnesinnehållet från kursplanerna till 
läromedelsförfattare och andra kommersiella krafter (Eliasson, 2014, s. 255). 

Detta ledde slutligen till att man 2008 fattade beslut om att ta fram en ny läroplan där ämnenas 
kursplaner skulle ingå (Eliasson, 2014, s. 255). Den nya läroplanen kom att innehålla förmågor, 
centralt innehåll och kunskapskrav. Enligt Eliasson så var den enskilt viktigaste skillnaden för 
historieundervisningen att utvecklingen av elevernas historiemedvetande kom att bli det 
övergripande syftet som strukturerade hela kursplanen (2014, s. 256).  

2.2 Forskningsteoretisk utgångspunkt 
 I Aktuellt om Historia (2013:2) redovisar Robert Thorp sin studie där han tar ett samlat grepp om 
den svenska historiedidaktiska forskning som tidigare gjorts kring historiemedvetande. Han 
menar att begreppet historiemedvetande har en central ställning inom både undervisning och 
forskning vad gäller svensk historiedidaktik. Trots detta är det problematiskt att finna en enhetlig 
tolkning av begreppet (2013, s. 97).  

I sin genomgång av den historiedidaktiska forskningen tar Thorp sin utgångspunkt i de 
definitioner som gjorts inom internationell forskning.  Han lyfter fram främst tre forskare som 
han menar har varit centrala för hur begreppet kommit att uppfattas av svenska 
historiedidaktiker, dessa tre är: de tyska historiedidaktikerna Karl-Ernst Jeismann och Jörn Rüsen, 
samt den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen. Redan på 1970-talet definierade 
Jeismann begreppet genom att hänvisa till fyra olika aspekter på vad ett historiemedvetande kan 
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vara. Enligt Thorp innebär dessa fyra aspekter olika sätt att uppfatta ett historiemedvetande, men 
att beskrivningarna delvis går in i varandra:  

1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 
inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga att de har en 
härkomst och en framtid och inte utgör något som är stabilt.  

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 
för nutiden och perspektiv på framtiden.  

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser (2013, s. 99). 

Thorp lyfter fram att Jensen är den forskare som mest anses ha influerat den svenska forskningen 
kring historiemedvetande. Hans redogörelse för begreppet publicerades i Sverige 1997 och har 
sedan dess blivit mycket uppmärksammad. Jensen hänvisar till Jeismanns definition av begreppet, 
men fokuserar i sin definition på Jeismanns andra aspekt, det vill säga sammanhanget mellan 
tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. I sin artikel lägger 
Jensen även fram fem olika läro- och bildningsprocesser där ett historiemedvetande kan aktiveras 
och utvecklas. Dessa fem processer rör historiemedvetande som identitet, som möte med det 
annorlunda, som en socio-kulturell läroprocess, som värde- och principförklaring samt som 
berättelse (2013, s. 100). Jensen menar själv att hans teorier om historiemedvetandet är svåra att 
precisera, något som även Thorp håller med om. Thorp menar att detta är en viktig faktor att 
bära med sig när man undersöker hur begreppet används i svensk historiedidaktik (2013, s. 101). 

Rüsen fokuserar i sin teori kring begreppet på berättandets betydelse för historiemedvetandet. 
Rüsen hävdar att det är genom berättandet som människor kan skapa mening och betydelse för 
historien och att historiemedvetandet därför bör ses som en narrativ kompetens. Thorp menar att 
Rüsen, precis som Jensen, har en bred definition av begreppet (2013, s. 101).  

Thorp har i sin studie kommit fram till sju olika kategorier som visar på hur historiemedvetandet 
definieras och tillämpas inom svensk historiedidaktisk forskning. Den första kategorin utgörs av 
det han kallar den explicita definitionen av begreppet, vilket innebär historiemedvetande som ett 
multikronologiskt begrepp. Därefter följer sex olika tillämpningar: historiemedvetande som ett 
identitetsskapande begrepp, ett meningsskapande begrepp, ett historieskapande begrepp, ett 
insiktsskapande begrepp, ett värdeskapande begrepp, samt ett heuristiskt begrepp (2013, s. 102).  

Den första tillämpningen är identitetsskapandet där det anses att man genom ett 
historiemedvetande kan utveckla sin identitet. För det andra ses historiemedvetandet som en 
meningsskapande process som ger mening till både dåtid och nutid. Vidare är det en 
historieskapande process där människor ges möjligheten att se sig själva som på samma gång 
både en del i historien och en skapare av historia. Historiemedvetande anses också bidra till 
människors förmåga att komma till insikt, liksom att bygga en värdegrund som våra moraliska 
värderingar vilar på. Slutligen bidrar det till att ställa nya frågor till historien och hitta nya 
infallsvinklar för forskning. Dessa tillämpningar bidrar enligt Thorps studie till 
historiemedvetandets plats inom svensk historiedidaktisk forskning, mer än vad enbart den 
grundläggande definitionen i sig själv gör (2013, ss. 103-106). 

Thorp pekar i sin studie på att det vanligaste sättet att legitimera historiemedvetandets plats inom 
historiedidaktiken är att argumentera för att det är just ett identitetsskapande begrepp, vilket 
innebär att historiemedvetandet anses viktigt för vår identitet. Det sätt på vilket vi upplever 
historien skapar också vår uppfattning om vilka vi är. Thorp visar även på att legitimiteten av 
begreppet stärks av uppfattningen att det hjälper oss att förstå oss själva och vår omgivning. 
Bland svenska historiedidaktiker menar Thorp att en vanlig uppfattning är att alla individer 
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besitter ett historiemedvetande, detta kan visserligen vara mer eller mindre aktivt hos olika 
personer men anses alltså finnas hos alla (2013, s. 107). 

Thorp har i sin studie även tittat på vad den svenska historiedidaktiska forskningen har att säga 
om hur ett historiemedvetande aktiveras och utvecklas. Han har även här kunnat urskilja sex olika 
kategorier som han benämner: berättelsen, mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien, 
omvälvande händelser, normativa värden, genetisk-genealogiska samband och historiskt tänkande 
(2013, s. 108). 

Med berättande menar han en kategori inom forskningen som anser att människor när de skapar 
berättelser om sig själva eller om historien får använda sitt historiemedvetande för att kunna 
avgöra vad som är betydelsefullt att ta fram, i vilken kronologisk ordning det placeras och hur det 
påverkat bakåt och framåt i tiden (2013, s. 109). Han nämner även det så kallade narrativistiska 
paradigmet som menar att det endast är genom det narrativa, det vill säga berättandet, som 
historia kan förstås och som ett historiemedvetande aktiveras. Thorp pekar på att forskningen 
argumenterar för att om det är berättelsen som aktiverar historiemedvetandet, så måste det även 
vara berättelsen som utvecklar det (2013, s. 109). 

I sin artikel använder sig Thorp också av kategorin den ”lilla” och ”stora” historien, vilket 
innebär att en individ ” på ett personligt plan knyter an till den historia hon möter för att aktivera 
och utveckla sitt historiemedvetande” (2013, s. 109). Till kategorin omvälvande händelser har 
Thorp identifierat hur det inom den studerade forskningen ses som att stora händelser, 
exempelvis krig eller naturkatastrofer, kan aktivera ett historiemedvetande hos människor då de 
tvingas omvärdera sin syn på både samtiden och framtiden. Med normativa värden skapar Thorp 
en kategori där den studerade forskningen anser det betydelsefullt att man studerar moraliska 
värden, såsom frihet och jämlikhet (2013, s. 110). 

Den genetisk-genealogiska kategorin kan förklaras som att historien studeras både framåt och 
bakåt i tiden. Det genetiska perspektivet innebär då att man tittar på en historisk händelse och 
visar hur historien utvecklats efter det, man startar alltså på en tidpunkt och slutar på en annan 
och studerar vad som hänt däremellan. Det genealogiska perspektivet står för det bakåtsyftande 
perspektivet och studerar istället frågan varför vissa historiska händelser anses viktiga och varför 
vi tolkar dessa som vi gör. Det genetiska perspektivet utvecklas när man jobbar kronologiskt med 
historia, medan det genealogiska perspektivet utvecklas när man arbetar med källor och källkritik 
(2013, s. 111). Slutligen har Thorp i sin sjätte kategori identifierat att forskningen ger stor 
betydelse till ett så kallat historiskt tänkande. Detta innebär att det historiska ämnesstoffet spelar 
en viktig roll inom historieundervisningen, då eleverna genom ett historiskt tänkande ges 
förutsättningar att både aktivera och utveckla sitt historiemedvetande (2013, s. 112).  

2.3 Historiemedvetande i skolans styrdokument 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 inleds med skolans 
värdegrund och uppdrag. Där anges grundläggande värden som skolan ska arbeta för, såsom 
demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Texten lyfter fram hur den ökande rörligheten 
över nationsgränser ställer krav på människors förmåga att inse värdet av kulturell mångfald. 
Därför ska skolan arbeta för att eleverna ska utveckla en kunskap om det gemensamma 
kulturarvet. Följande citat belyser detta: ”medvetenheten om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Skolverket, Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 7).  

I skolans uppdrag slås det fast att ”skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och 
främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” 
(Skolverket, 2011, s. 9). I detta uppdrag ingår det att inom all undervisning arbeta utifrån fyra 
övergripande perspektiv, ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt 
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perspektiv och ett etiskt perspektiv. ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande” (Skolverket, 2011, s. 9). I skolans uppdrag ingår det också att inom all undervisning 
arbeta utifrån fyra övergripande perspektiv, ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett 
internationellt perspektiv och ett etiskt perspektiv. Detta uttrycks på följande sätt: ”Genom ett 
historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför 
framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande” (Skolverket, 2011, s. 9). 

Under övergripande mål och riktlinjer lyfts de kunskaper som eleverna bör ha utvecklat när de 
lämnar grundskolan. Bland dessa kunskaper återfinns att eleverna ”kan samspela i möten med 
andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion 
och historia” (Skolverket, 2011, s. 14). 

Det centrala innehållet för historieämnet för årskurs 1 - 3 är ett samlat centralt innehåll under 
rubriken de samhällsorienterade ämnena. De fyra ämnen som samlas under denna rubrik är 
historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Även kunskapskraven är samma inom 
kursplanen i historieämnet som i de övriga tre samhällsorienterade ämnena för årskurs 1 - 3 
(Skolverket, 2011, ss. 197, 216, 201, 220). Ämnets syfte och de förmågor som eleverna ska 
utveckla inom de samhällsorienterade ämnena finns dock i respektive kursplan. I 
kommentarmaterialet till kursplanen i historia (2011) skriver Skolverket ”Det är därför av stor 
vikt att läsa och tillgodogöra sig kursplanerna för geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap för att förstå det centrala innehållet i SO årskurserna 1–3. Detta är även viktigt 
för att kunna se hur progressionen ser ut i respektive ämne” (Skolverket, 2011a, s. 10). 

Kursplanen för historia inleds enligt följande: ”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i 
hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna 
både våra liv i dag och våra val inför framtiden” (Skolverket, 2011, s. 196). Vidare slås det i 
syftesdelen fast att undervisningen i historia ska syfta till att eleverna utvecklar ”såväl kunskaper 
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande” (Skolverket, 
2011, s. 196). Detta i sin tur innebär ”en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och 
därmed uppfattningen om framtiden” (Skolverket, 2011, s. 196).  

I kommentarmaterialet till kursplanen i historia utvecklas definitionen av historiemedvetande. 
Enligt kommentarmaterialet är kursplanens utgångspunkt att alla människor har ett 
historiemedvetande, vilket innebär att alla människor har ”förmågan att reflektera över vilka vi är, 
varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg” (Skolverket, 2011a, s. 6). 
Karlsson lyfter detta perspektiv ytterligare i sin text då han menar att just historiemedvetandet är 
specifikt för människor. Karlsson skriver: ” Till skillnad från andra levande varelser har 
människor ett historiemedvetande, som är ett nödvändigt hjälpmedel när vi orienterar oss i tiden 
och skapar mening i våra liv” (2014, s. 13).  

I kommentarmaterialet förklaras detta vidare som att vi människor påverkas av händelser i det 
förflutna, men att vi också har en förmåga att ändra framtiden. ”Att på detta sätt uppfatta historia 
som en pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett utvecklat 
historiemedvetande” (Skolverket, 2011a, s. 6). Slutligen sammanfattas detta i 
kommentarmaterialet på följande sätt: ”Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva en del av 
historien, ämnet begränsas inte till att handla bara om andra människor för länge sedan. Historia 
är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden” (Skolverket, 2011a, 
s. 6). Vidare skriver Skolverket: ”Historien är full av färgstarka personligheter och avgörande 
händelser som kan stimulera fantasin och ge eleverna möjlighet att reflektera över vilka de själva 
hade varit om de hade fötts i en annan tid” (Skolverket, 2011a, s. 7).  
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I det centrala innehållet för de samhällsorienterade ämnena årskurs 1 - 3, där historia alltså ingår, 
finns det ett antal punkter som knyter an till historieämnet. Under rubriken Att leva tillsammans 
finns punkten: 

 Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar 
av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu (Skolverket, 2011, s. 
197). 

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i historia är detta en viktig punkt då den erbjuder 
eleverna att ”komma i kontakt med beskrivningar av människors levnadsvillkor under olika tider” 
(Skolverket, 2011a, s. 10). På detta sätt kan eleverna göra jämförelser mellan elevernas egen tid 
och hur det varit förr i tiden. I kommentarmaterialet konstateras följande: ”Detta innehåll 
stämmer väl överens med kursplanen i historia, där ett syfte är att undervisningen ska utveckla 
elevernas historiemedvetande, det vill säga deras upplevelser av sammanhang mellan det 
förflutna, nutiden och framtiden. Genom innehållet minnen berättade av människor som lever nu 
kan eleverna också förstå att de själva är en del av historien” (Skolverket, 2011a, s. 10). 

Att leva i närområdet: 

 Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

 Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden (Skolverket, 2011, s. 197). 

Att leva i världen: 

 Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.  

 Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.  

 Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. 

 Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem 
i vår egen tid (Skolverket, 2011, s. 197). 

I min inledning och bakgrund har jag presenterat mitt intresse för att studera begreppet 
historiemedvetande. Med forskningsteoretisk utgångspunkt i Robert Thorps artikel från 2013 
ämnar jag studera den forskning som publicerats efter att hans sammanfattande artikel skrevs. 
Genom detta vill jag kunna komplettera med vad nyare svensk historiedidaktisk forskning har 
bidragit med och hur definition och resonemang kring begreppet utvecklats.  

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa hur historiemedvetande beskrivs inom svensk 
historiedidaktisk forskningslitteratur. Vidare är syftet att undersöka vilka didaktiska metoder som 
framhålls i forskningen för att inom historieundervisningen kunna utveckla historiemedvetande 
hos eleverna.   

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur definieras begreppet historiemedvetande inom den aktuella svenska 
historiedidaktiska forskningen? 

 Vad säger forskningslitteraturen om vilka arbetssätt man kan använda för att främja 
utvecklandet av historiemedvetandet i historieundervisningen? 

Syftet och frågeställningarna kommer att besvaras genom en systematisk litteraturstudie. 
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4. Metod 

Arbetet med att besvara dessa frågeställningar har skett utifrån modellen av en systematisk 
litteraturstudie. I denna studie har en granskning och analys av vetenskaplig litteratur, såsom 
artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, samt styrdokument och kommentarmaterial från 
Skolverket gjorts. Detta har genomförts genom att systematiskt söka, genomläsa och 
sammanfatta litteratur på området.    

4.1 Systematisk litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie definieras enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013) av ett strukturerat arbetssätt där man gör ett noggrant urval kring det material som ska 
ingå i studien. Vidare ska arbetet kännetecknas av att de metoder som använts för att hitta detta 
material redovisas tydligt. Enligt författarna är syftet med en systematisk litteraturstudie att 
sammanställa resultat och data från tidigare forskning. Informationskällan i ett sådant arbete 
utgörs alltså av befintlig forskningslitteratur. Eriksson Barajas m. fl., menar att de frågeställningar 
som studien lyfter ställs till just den forskningslitteratur som valts ut (2013, s. 70).  

Det är viktigt att all identifierbar relevant forskning ingår i studiens urval, men det finns ingen 
gräns för ett maximum eller minimum av artiklar som kan tänkas vara aktuella. Däremot 
poängterar Eriksson Barajas m.fl., att en viktig förutsättning naturligtvis ändå är att det finns en 
tillfredsställande mängd vetenskapliga texter att studera inom det valda ämnesområdet (2013, s. 
26).  

Eriksson Barajas m.fl., betonar att reliabilitet och validitet är betydelsefullt inom all forskning. 
Reliabiliteten är studiens pålitlighet och handlar om att resultaten, även om de utförs av olika 
forskare, ska kunna bli i stort sett desamma (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 
103). Validitet handlar om studiens giltighet vilket innebär att det material som används i studien 
ska vara relevant för studiens frågeställning (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 
105). Även generaliserbarhet lyfts fram som en faktor att ha i åtanke, detta innebär att studien 
måste bygga på tidigare studier som är representativa i sitt urval (Eriksson Barajas, Forsberg, & 
Wengström, 2013, s. 100). I min studie har jag fokuserat på att använda mig av 
forskningslitteratur som är relevant för mitt syfte och frågeställningar. Jag har även försökt att 
tydligt visa på mitt tillvägagångssätt, så att andra kan kontrollera mina metoder.  

Sökningen efter litteratur till min studie genomfördes med hjälp av utvalda sökord i olika 
databaser, ett moment som anses utgöra en kritisk och mycket viktig del av studien. Efter att 
detta urval gjordes så fortsatte jag i min studie med att kritiskt granska den insamlade litteraturen, 
för att sedan sammanställa resultatet. I min läsprocess har jag använt närläsning som min 
arbetsmetod, det vill säga att jag efter att först ha skummat igenom texterna läst de mycket 
noggrant och markerat de delar i texterna som är relevanta för min studie. Därefter har jag 
sammanställt mitt resultat genom att lyfta fram de delar jag i min läsprocess markerat. 

En ytterligare aspekt som lyfts fram av Eriksson Barajas m.fl., är att litteraturstudien bör fokusera 
på aktuell forskning. Författarna pekar också på några faktorer som kan begränsa studien, såsom 
tid eller ekonomi (2013, s. 31).För att nå ett så bra resultat som möjligt har jag i min studie använt 
mig av ett antal olika punkter som Eriksson Barajas m. fl., tar upp i sin text. Jag har haft som 
ambition att motivera varför studien görs, att formulera frågeställningar som kan besvaras, 
identifiera och göra ett urval av litteraturen samt kritiskt granska och värdera den utvalda 
litteraturen. Vidare har jag även haft som målsättning att diskutera mitt resultat, sammanställa det 
och dra slutsatser (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 32). 

4.1.1 Sökning i databaser 
I litteratursökningen till denna studie har följande nyckelord identifierats och använts vid 
sökningar i databaser: historiemedvetande, historieundervisning och historiedidaktik. Nyckelorden 
historiemedvetande, historieundervisning och historiedidaktik valdes ut för att de ansågs svara mot 



 

8 
 

studiens syfte och frågeställning, en metod som Eriksson Barajas m.fl., lyfter i sin bok (2013, s. 
78). Databassökningen gjordes i Högskolan Dalarnas söktjänst Summon, LIBRIS, DiVA samt 
Google Scholar. Resultatet av sökningarna finns redovisade i nedanstående tabeller. Under Tabell 
I finns kortfattad information om de olika databaserna. Denna information har jag hittat på deras 
respektive hemsidor. 

4.2 Urval och avgränsningar 
Jag har under arbetes gång studerat historiedidaktisk forskning. Inom årskurs 1 - 3 används 
samlingsnamnet samhällsorienterade ämnen för samtliga fyra ämnesområden; historia, 
samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Det är dock oerhört svårt att hitta 
historiedidaktisk forskning som riktar sig specifikt till denna åldersgrupp. Detta bekräftas även på 
Skolverkets hemsida (2016-12-07) för ämnesdidaktisk forskning där följande går att läsa: ”Det är 
också så att den SO-didaktiska forskningen främst har inriktats gentemot skolans senare år, 
nämligen högstadiet och framförallt gymnasiet” (Skolverket, 2016). På grund av detta använder 
jag mig i min litteraturstudie av forskning som främst är riktad mot de högre åldrarna. Det hade 
med andra ord blivit problematiskt att genomföra studien med forskning som enbart handlar om 
de lägre åldrarna då detta i stort inte går att finna. Jag anser dock att mycket av det som beskrivs i 
litteraturen äger giltighet även för de yngre åldersgrupperna, då de metoder som lyfts fram går att 
anpassa utifrån ålder och ämnets progression. Jag tycker därför att min studie kan ge svar som är 
användbara och relevanta även i de lägre årskurserna.  

Eriksson Barajas m.fl., påpekar i sin bok att det ständigt dyker upp ny vetenskaplig forskning, 
vilket innebär att man bör vara uppmärksam på hur aktuell forskningen är (2013, s. 115). Med 
andra ord blir forskning snabbt inaktuell. Då min forskningsteoretiska utgångspunkt är baserad 
på Robert Thorps sammanfattande artikel från 2013, har jag valt att titta på främst den forskning 
som publicerats därefter. I mitt sökområde har jag inkluderat publikationer mellan åren 2011- 
2016, detta för att inkludera samtliga texter som kan beröra historiemedvetande utifrån den plats 
begreppet getts i läroplanen från 2011.  

Ett första urval för arbetet har skett genom att endast söka forskningslitteratur såsom 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter. Därefter har jag även tittat på vilka årtal 
texterna publicerats. Jag inledde arbetet med att söka igenom databasen Summon vid Högskolan 
Dalarna med hjälp av sökorden historiemedvetande, historieundervisning och historiedidaktik i olika 
kombinationer. Därpå gick jag igenom sökresultaten för att hitta texter som var lämpliga för 
studiens syfte. Det första urvalet gjordes då med hjälp av kriteriet att det var ett vetenskapligt 
verk av något slag. Därefter tittade jag igenom resultaten av min sökning och letade efter de 
nyckelord som var passande för mitt syfte, dessa läste jag sedan igenom sammanfattningen på för 
att se om texten var relevant. Var den det så sparade jag ner texten som PDF på mitt skrivbord 
för att kunna läsa igenom den i sin fulltext. Samtliga texter som jag använt mig av i min 
litteraturstudie är tillgängliga online. Detta anser jag ger mitt arbete en styrka då den intresserade 
lätt kan få åtkomst till texterna för vidare fördjupning.  

4.3 Etiska aspekter 
Eriksson Barajas m.fl., poängterar i sin bok att det finns etiska aspekter att ta hänsyn till vid 
arbetet med en litteraturstudie. Exempelvis bör man vara uppmärksam på det urval man gör, 
liksom att sedan redovisa allt material som ingår i studien, oavsett om detta material stärker 
forskarens tes eller inte (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 69). Jag har under 
arbetets gång haft dessa etiska aspekter i åtanke, liksom under mitt urval av litteratur att använda i 
min studie. I denna studie är det dock framförallt reflektionen kring vad författarna till den valda 
litteraturen har gjort för etiska övervägande som är viktigt. Författarna till min studerade litteratur 
redogör i sina texter för de etiska övervägande som gjorts och hänvisar till de forskningsetiska 
principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram för humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Dessa principer utgår från fyra allmänna huvudkrav som benämns informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har valt att använda 
forskningslitteratur som bygger på studier som utgår från dessa grundprinciper. 

4.4 Sammanställning och beskrivning av sökprocessen 
I tabellerna nedan redovisas en sammanställning av det sökresultat som uppnåtts. I tabell I visas 
vilka databaser som sökningarna skett i, vilka sökord som använts samt resultat av sökningarna. I 
tabellen går det också att avläsa hur sökorden har kombinerats vid söktillfället. Antalet träffar har 
därefter minskats ner, vilket också syns i tabellen. Där redovisas steg för steg hur jag sållat ut den 
litteratur som tillslut valts ut. I steg ett visas antal träffar, därefter läste jag igenom rubriker och 
tittade på hur väl de stämde överens mot frågeställningarna. De rubriker som lät intressanta läste 
jag därefter abstracts på, sållade på nytt och läste slutligen fulltext av de som fortfarande kändes 
relevanta. I tabell II redovisas närmare den litteratur som slutgiltigt inkluderats i studien. 

 Jag startade min sökning i Summon och där träffade jag på fyra texter som slutligen kom att 
användas i min litteraturstudie. I de efterföljande sökningarna dök samma texter upp, men då jag 
redan läst de och inkluderat de i min första sökning på Summon redovisas de inte på nytt i 
tabellen. Jag har däremot markerat med en stjärna där samma texter dykt upp på nytt som en del 
av sökresultaten, dessa utgör alltså dock inte de lästa abstracts som redovisas i tabellen. 

Tabell I. Visar kombination av sökord, databaser och antal träffar.  

Databas Avgränsning Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Summon Fulltext 
 
Fulltext 
Avhandling 
 
 
 

Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande 
+ 
Historieundervisning 
 
Historiemedvetande 
+ Historiedidaktik 

55 
 
11* 
 
 
 
2* 
 
 

8 
 
3 
 
 
 
0 
 
 
 

5 
 
2 
 
 
 
0 
 
 
 

4 
 
2 
 
 
 
0 
 
 
 

LIBRIS Avhandling Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande 
+ 
Historieundervisning 
 
Historiemedvetande 
+ Historiedidaktik 
 
 

31* 
 
17* 
 
 
 
12* 

3 
 
1 
 
 
 
2 

0 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 

DiVA Fulltext Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande 
+ 
Historieundervisning 
 
Historiemedvetande 
+ Historiedidaktik 
 

24* 
 
11* 
 
 
 
2* 

0 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 
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Google 
Scholar 

Anpassat 
intervall 
2011 - 2016 

Historiemedvetande 
 
Historiemedvetande 
+ 
Historieundervisning 
 
Historiemedvetande 
+ Historiedidaktik 
 
 

731* 
 
415* 
 
 
 
464* 

0 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 

 

 Summon är Högskolan Dalarnas söktjänst där man kan söka i både bibliotekets tryckta 
och elektroniska material via en sökruta. Summon resulterade i 4 fulltexter som 
inkluderades i studien. 

 LIBRIS är en svensk databas som samlar alla svenska universitets- och högskolebibliotek, 
många svenska forskningsbibliotek samt några folkbibliotek. LIBRIS resulterade i 
ytterligare några texter som lät intressant, men efter att ha läst sammanfattningar 
inkluderades dessa inte då de inte ansågs svara mot mina frågeställningar. Det dök också 
upp en text som inte gick att läsa online. Denna ansåg jag dock lät intressant så jag gjorde 
senare en manuell sökning på denna, vilket fick till resultat att den inkluderades i studien.  

 DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet. Här samlas avhandlingar och andra 
publikationer från skandinaviska universitet och högskolor. DiVA resulterade inte i några 
ytterligare texter. 

 Google Scholar är en tjänst från Google där man kan söka efter vetenskaplig litteratur. 
Här blir antalet sökträffar högt, men kvalitén på träffarna lägre. Här finns också en hel del 
c-uppsatser och liknande som inte var aktuella för denna litteraturstudie.  Sökningen på 
Google Scholar resulterade inte i några ytterligare texter.  
 

 

Tabell II. Visar den litteratur som slutgiltigt använts i studien, samt från vilken sökmotor den 
hämtats.  

Författare 
 

Årtal Typ av text Titel Sökmotor 

Thorp, Robert 
 
 

2014 Licentiatavhandling Historical 
Consciousness, 
Historical Media, 
and History 
Education 

Summon 

Thorp, Robert 2016 Doktorsavhandling Uses of History in 
History Education 

Summon 

Johansson, 
Maria 
 

2012 Licentiatavhandling Historieundervisning 
och interkulturell 
kompetens 

Summon 

Nordgren, 
Kenneth & 
Johansson, 

2015 Artikel i: Journal of 
Curriculum Studies 

Intercultural 
historical learning: a 
conceptual 

Summon 
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Maria framework 

Johansson, 
Cecilia 
 
 

2014 Licentiatavhandling Högstadieungdomar 
skriver historia på 
bloggen- 
Undervisning, 
literacy och 
historiemedvetande i 
ett nytt 
medielandskap 

Summon 

Andersson 
Hult, Lars 
 
 

2016 Doktorsavhandling Historia i bagaget - 
En historiedidaktisk 
studie om varför 
historiemedvetande 
uttrycks i olika 
former 

Summon 

5. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet av studiens syfte och frågeställningar att presenteras. Det 
inleds med frågeställning ett där de definitioner som görs av begreppet historiemedvetande i 
aktuell svensk historiedidaktisk forskning kommer att presenteras. Det efterföljande avsnittet 
behandlar frågeställning två, där redogörs för vad forskningen säger om vilka arbetsmetoder som 
kan användas för att främja utvecklingen av historiemedvetandet inom historieundervisningen. 
Thorp beskriver i sin sammanfattande artikel från 2013 hur begreppet historiemedvetande har 
definierats och tolkats inom svensk historiedidaktisk forskning. Sedan 2013 har tre år förflutit där 
ytterligare svensk historiedidaktisk forskning publicerats, vilken presenteras i detta resultat.  

5.1 Historiemedvetande inom svensk aktuell forskning  
I sin licentiatavhandling från 2014 presenterar Thorp sin definition på historiemedvetande. Hans 
avhandling argumenterar för att ett historiemedvetande bör definieras utifrån förståelsen av 
sambandet mellan dåtid, nutid och framtid, vilket i hans tolkning innebär en förståelse av 
multikronologi. Thorp är noga med att poängtera att denna definition inte fokuserar på det 
multikronologiska sambandet i sig självt, utan på vår förståelse av det multikronologiska. Han 
menar att människor med en förståelse för multikronologi har en annan möjlighet att uppfatta 
och tolka historia än de som saknar denna förståelse. Detta i sin tur hänger ihop med 
meningsskapandet, vilket han anser utgör en viktigare grund för begreppet än vad exempelvis 
identitetsskapandet gör (2014, s. 31).  

Thorp redogör för hur ett historiemedvetande kan manifesteras i en individ. Han argumenterar 
för att det mest grundläggande sätt som historiemedvetande kan synas på är genom ett 
berättande. Han menar att ett berättande som berör historia är en sorts historiebruk och att det 
finns två aspekter till detta historiebruk. Han pekar på dels en vad-aspekt och dels en hur-aspekt. 
Vad-aspekten fokuserar på vad historiebruket syftar till för att tjäna vissa politiska, ekonomiska 
eller kommersiella ändamål (Thorp, 2014, s. 31). Hur-aspekten tittar på hur historien brukas,  
vilket Thorp illustrerar med hjälp av den typologi över historiska narrativ som Rüsen tagit fram: 
”ett historiebruk (till exempel politiskt) kan brukas på en rad sätt: det kan vara traditionellt (för att 
söka upprätthålla traditioner i historien), det kan vara exemplariskt (för att söka motivera regler 
för mänskligt agerande), det kan vara kritiskt (för att söka kritisera samtida eller historiska 
samhällen eller sedvänjor), eller så kan det vara genetiskt (för att påvisa förändring och 
kontinuitet i historien) (2014, s. 47). 

Thorp menar att vi genom vårt historiebruk upprätthåller olika historiekulturer. Dessa 
historiekulturer är grundläggande för individers historiebruk och historiemedvetande, både 
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genom att förekomma individen i ett samhälle men även genom att individen kan förändra 
historiekulturen i sin omgivning genom sitt historiebruk (Thorp, 2014, s. 47). Thorps definition 
av historiemedvetande begreppet särskiljer sig då han fokuserar på de epistemologiska aspekterna 
i sin tolkning av ett historiemedvetande. Hans två aspekter av historiebruk skiljer sig också från 
tidigare definitioner, där han genom hur-aspekten lyckas koppla en individs historiebruk till 
historiemedvetande (2014, s. 35).  

I sin doktorsavhandling som publicerades 2016 utvecklar Thorp ytterligare sitt resonemang kring 
historiemedvetande. Han menar att det i tidigare forskning har funnits oklarheter kring hur 
begreppen historiemedvetande, historiebruk och historiekultur ska förstås och hur de hör ihop 
med varandra. I sin doktorsavhandling har han därför förtydligat begreppen och omformulerat 
tidigare tolkningar så att dessa på ett distinkt sätt kopplar till varandra och gör dem teoretiskt 
möjliga att samordna (2016, s. 50). Även i sin doktorsavhandling hänvisar Thorp till Jeismanns 
definition på begreppet och hur hans tolkning har haft stort inflytande på den svenska 
historiedidaktiken (2016, s. 29). Han lyfter här också fram Hans- Georg Gadamer, en tysk 
hermeneutiker, som har argumenterat för att historiemedvetandet är förståelsen för att allt 
omkring oss är historia. Gadamer menar att vi genom att förstå detta måste kunna se att vår 
förståelse av världen är beroende av i vilken kontext vi befinner oss (2016, s. 28). På detta sätt blir 
kopplingen mellan historiebruk och historiemedvetande framträdande, då en människas 
historiebruk blir en tydlig indikator på deras historiemedvetande och hur det används (Thorp, 
2016, s. 27).  

Precis som i sin licentiatavhandling från 2014 behåller Thorp sin synpunkt att förståelsen av 
multikronologi är grundläggande. Han skriver: “/…/, I have proposed a shift from the multi-
chronological relations stipulated in the commonly used definition, towards an understanding of 
these relations. This shift would move the focus from analysing these relations to analysing the 
understanding these relations may create in an individual” (2016, s. 63). Thorp poängterar vidare 
vikten av att se i vilken kontext vi befinner oss när vi studerar historia, vilket han uttrycker på 
följande sätt: ”Hence, the idea is that considerations of past, present and future perspectives 
enable the individual to understand how all representations and conceptions are characterised by 
contextual contingency since they are situated within certain contexts and thus contingent on 
these” (2016, s. 48). Detta blir centralt i hans definition av ett historiemedvetande där han 
definierar historiemedvetande som just ett medvetande om att all historia är beroende av i vilken 
kontext den skapas och tolkas (2016, s. 46).  

Maria Johansson (2012) lyfter i sin licentiatavhandling in begreppet historiemedvetande i en 
identitetsskapande process: 

Historien är närvarande i nuet på så sätt att de liv vi lever nu har formats av historien. 
Människor är skapade av historien. Men samtidigt är människor skapare av historien. Detta 
dubbla förhållande, människan som skapad av och människan som skapare av historien, gäller 
för människan som individ, för var och en, och för människor som ingående i grupper. 
Historiemedvetande är en del av hur människor skapar sina identiteter - och också en del av 
hur ett samhälle skapar sin identitet (Johansson M. , 2012, s. 40). 

Johansson poängterar att människans förståelse av sig själv och sin omvärld får effekter på vad i 
det förflutna som ges betydelse i nutiden och inför framtiden. Hon lyfter fram Jensens definition 
och pekar på hur han liknade historiemedvetandet med att vara en del av människans mentala 
verktygslåda, något som kan användas för att orientera sig i tiden och genomföra projekt 
(Johansson M. , 2012, s. 42). 

I artikeln Intercultural historical learning: a conceptual framework (2015) utvecklar Johansson tillsammans 
med Kenneth Nordgren resonemanget kring historiemedvetande vidare, de skriver: ”Our guiding 
hypothesis is that history, as a school subject, has to include popular manifestations and people’s 



 

13 
 

everyday assumptions about the past, as well as expert narratives. Grounded in phenomenology, 
the theoretical concept of historical consciousness is based on an understanding of history as a 
phenomenon, not as a pre-defined body of knowledge” (Nordgren & Johansson, 2015, s. 3). De 
fortsätter med att konstatera att historieundervisning måste ha en bred utgångspunkt, vilket i 
deras teori innebär att man väver samman historiemedvetande med historiekultur och 
historiebruk för att på detta sätt kunna uppnå ett interkulturellt lärande (Nordgren & Johansson, 
2015, s. 4). 

Lars Andersson Hult (2016) beskriver i sin doktorsavhandling att historiemedvetande är ett 
komplext begrepp. Andersson Hult menar att begreppet tolkas olika, både inom grund- och 
gymnasieskolan där definitionen skiljer sig från lärare till lärare och inom forskningsvärlden 
(2016, s. 7). Andersson Hult sammanfattar sin ståndpunkt och tolkning av historiemedvetande i 
sin doktorsavhandling som: ”Historiemedvetande är en form av en mental process med relation 
till tid, moral och identitet där människan använder historia för att skapa mening i nuets tillvaro 
inför framtiden” (2016, s. 16). Han grundar sin tolkning av begreppet historiemedvetande på dels 
Jeismanns definition och dels Rüsens förståelse för begreppet som Andersson Hult beskriver så 
här: ”Rüsens definition är att ett historiemedvetande innefattar alla mentala operationer 
(emotionella och kognitiva, medvetna och omedvetna), genom erfarenheterna i tid. Det används 
som ett medel för orientering i vardagen” (2016, s. 16).  

Enligt Andersson Hults tolkning är historiemedvetande alltid närvarande hos människor, men det 
kan vara mer eller mindre utvecklat hos olika individer (2016, s. 16). Historiemedvetandets 
ständiga närvaro hos människan förklarar han med följande liknelse: 

Ett historiemedvetande finns hela tiden och verkar normalt på sparlåga, men det kan också 
aktivt mobiliseras. Ett exempel kan vara ett besök på en kyrkogård där minnen av äldre 
släktingar vävs samman med existentiella funderingar kring ens eget liv. Det ska inte förväxlas 
med att studera historieämnet, det kan tvärtom aktiveras blixtsnabbt av en förnimmelse eller 
en hågkomst (Andersson Hult, 2016, s. 17). 

Andersson Hult lyfter i sin text också upp skillnaden mellan ett historiemedvetande och ett 
minne, vilket förtydligar definitionen av vad som utgör just ett historiemedvetande. 

Ett minne är en omedelbar förbindelse mellan förr och nu och inte kopplat till sambandet 
med förväntan på framtiden. Ett minne kan aktiveras på många sätt. Det kan räcka med en 
enkel sinnesförnimmelse, en mjöldoft, smaken av ett astrakanäpple eller ljudet från en 
fabriksvissla, för att bara ge några exempel. Ett historiemedvetande är en medlande tanke som 
skapar en relation till det upplevda i minnet och som även öppnar en självförståelse för 
framtiden. När jag cyklar förbi Nordmills silos och känner doften av mjöl minns jag min 
morfar som mjölnare och jämför med det jobb jag själv är på väg till. Jag undrar vad morfar 
skulle tycka om mitt jobb och om mina barn kommer att tänka likadant om mig i framtiden. 
Minne, som saknar framtidsperspektiv, är mer en inre upplevelse och historiemedvetande är 
mer en mental tankeprocess där den som har minnet också blir medveten om att den själv har 
en plats i historien och nuet (Andersson Hult, 2016, s. 17).  

Andersson Hult konstaterar att historia dels är resultatet av tidigare mänskliga erfarenheter, 
men att det också är ”en personlig eller en kollektiv tillgång, där jaget i nuet väljer frågor till 
det förflutna och vänder sig till historievetenskapen eller till andra livsvärldserfarenheter för 
att få svar” (2016, s. 7).  Enligt Andersson Hult är historia alltså något som kan upplevas på 
både ett medvetet och ett omedvetet plan, vilket bidrar till begreppets komplexitet (2016, s. 
7). Vidare menar Andersson Hult att ett historiemedvetande enligt hans resonemang alltid är 
närvarande i människans förståelse av sin omvärld. Han menar att ett historiemedvetande inte 
går att välja bort, då vi alla är människor (2016, s. 16). 

Även Cecilia Johansson (2014) pekar på denna debatt kring historiemedvetandets definition i sin 
licentiatavhandling. Hon belyser Jensens tanke kring att historiemedvetande är en medfödd 
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egenskap som är en del av människans existens och ställer det i relation till argumentets motpol 
där det istället hävdas att historiemedvetandet är en förmåga som förvärvas genom att man 
studerar historia  (Johansson C. , 2014, s. 17) Johansson redovisar för hur skillnaden i synsätt kan 
kopplas till språket. På den ena sidan finns de som hävdar att historiskt tänkande i sig självt är en 
onaturlig handling, som man lär sig genom att studera ämnet och dess fackspråk. På den andra 
sidan finns de, likt Jensen, som argumenterar att det går ” utmärkt att lära sig ett språk utan att 
kunna grammatiken” (Johansson C. , 2014, s. 18). Här menar författaren att samma argument kan 
appliceras på historiemedvetandet, det är en praktisk färdighet som utvecklas genom att den 
används (Johansson C. , 2014, s. 18).  

Johansson själv utgår i sin definition av begreppet historiemedvetande utifrån hur det förstås i 
läroplanen. Hon pekar på att det i läroplanen slås fast att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla sitt 
historiemedvetande. Johansson argumenterar därför för att författarna till läroplanen utgår från 
att alla har ett historiemedvetande, det vill säga att detta är en medfödd egenskap, och att skolans 
uppgift blir att utveckla denna egenskap (Johansson C. , 2014, s. 19). 

5.2 Historieundervisning som främjar historiemedvetande 
I Maria Johanssons text bygger hon sina tankar angående skolans historieundervisning på Jensens 
teorier om historiemedvetandet där det lyfts fram att historieundervisning inte enbart kan omfatta 
att redogöra för det förflutna. Om undervisningen ska kunna utveckla historiemedvetandet hos 
eleverna måste den också visa på hur ”människor använder historia för att skapa sina liv och utgå 
från ett historiebegrepp som inkluderar nutid och framtid” (Johansson M. , 2012, s. 42).  

I Thorps tolkning kan ett historiemedvetande utgöra en viktig del av historiedidaktiken. Om man 
betraktar historiemedvetande som en förståelse av multikronologi som sätts i relation till ett 
meningsskapande så menar han att det går att se hur vi skapar olika identiteter och olika världssyn 
beroende på just våra epistemologiska tankar. Därför, hävdar Thorp, att en person som inte har 
någon förmåga att knyta historia till ett sammanhang kommer att betrakta världen och sina 
medmänniskor ur ett annat perspektiv än en person som har förmågan att göra denna koppling 
(2014, s. 34). 

I sin doktorsavhandling från 2016 utvecklar Thorp sitt resonemang kring historieämnet som han 
menar bör erbjuda en kritisk granskning av det förflutna (2016, s. 65). En okritisk granskning 
riskerar att ge eleverna en felaktig bild av historieämnet, då kritiskt granskande är en förutsättning 
för att utveckla historisk kunskap. Han lyfter även att forskare har argumenterat för betydelsen av 
att historieundervisningen relaterar till eleverna på ett personligt plan, vilket han menar kan ses 
som en uppmaning att historieundervisningen mer bör utgå från ett personligt plan än de 
förmågor som oftast kopplas till ämnet ur ett akademiskt perspektiv. Thorp anser att anknytning 
på ett personligt plan är viktigt, men hans forskning visar också att det finns risker med att låta 
historieundervisningen utgå från det redan välbekanta. Som lärare är det därför viktigt att vara 
medveten om den kontext som ämnet rör sig inom, för att kunna erbjuda en undervisning som 
inte bara skildrar ett perspektiv. Utan detta i åtanke riskerar man att erbjuda eleverna en 
undervisning som spär på intolerans och fördomar. Thorp menar att det är här som den största 
utmaningen för historielärare finns och ställer sig frågan: ” how do we communicate history as 
both a product and a process at the same? (2016, s. 67). Thorp menar att svaret ligger i en 
historieundervisning som utgår från insikten om att historia både möjliggör meningsskapande, 
samtidigt som den är möjliggjord av meningsskapande (2016, s. 80). 

Andersson Hult tar i sin avhandling upp berättelsens betydelse för utvecklandet av ett 
historiemedvetande men studerar det hela från ett lite annorlunda perspektiv. Han belyser istället 
frågans betydelse i relation till berättandet inom historieundervisningen. Han menar att 
berättandet är svaret på en fråga, vilket innebär att frågan är avgörande för hur man kan aktivera 
historiemedvetandet (2016, s. 22). Andersson Hult pekar här återigen på Rüsen som har 
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formulerat två scenarion där man genom frågor aktiverar historiemedvetandet. Detta kan dels ta 
sin början i något från det förflutna, som exempelvis en gravsten på en kyrkogård. Gravstenen 
kan i sin tur väcka ett intresse hos betraktaren som blir nyfiken och vill finna svar på sina frågor. 
Det andra scenariot kan ske genom att något omvälvande händer i nuet, exempelvis krig eller 
naturkatastrofer. Detta kan även ske på det privata planet genom att någon närstående dör eller 
att man genomgår en skilsmässa. Andersson Hult menar att vi i orostider behöver orientera oss 
och att vi gör detta genom att söka svar i det förflutna och våra tidigare erfarenheter. Genom att 
ställa frågor till det förflutna aktiverar vi på så sätt vårt historiemedvetande för att kunna orientera 
oss i både dåtid, nutid och framtid (Andersson Hult, 2016, s. 23). 

Cecilia Johansson lyfter också fram berättandet som en enormt viktig del inom 
historieundervisningen för att kunna utveckla just historiemedvetandet. Hon menar att den 
historiska berättelsen har fått en stor roll genom den nya läroplanen (2014, s. 22). En historisk 
berättelse förklaras av Johansson som ”ett noggrant urval av händelser och förklaringar som 
hänger ihop i ett konstruerat sammanhang (2014, s. 23). Strukturen på berättelsen är oftast linjär 
och i kronologisk ordning och påminner mycket om den fiktiva och den muntliga berättelsen. 
Genom strukturen på berättandet skapar undervisningen en koppling mellan dåtid, nutid och 
framtid. Johansson poängterar att det är viktigt att skilja på den historiska berättelsen från 
skönlitteratur, då den ”ska förmedla en historisk sanning och att eleven upplever en meningsfull 
rekonstruktion av ett historiskt skeende” (2014, s. 23).  

Detta betyder dock inte att skönlitteratur och fiktion inte har en plats inom 
historieundervisningen. Tvärtom kan de så kallade socioemotiva kunskaperna förmedlas via 
fiktiva berättelser. Genom att till exempel låta eleverna skapa påhittade historier om verkliga 
händelser eller personer kan de utveckla sin förståelse för hur det varit i andra tider och lära sig 
att titta på historien ur olika perspektiv, vilket i sin tur utvecklar historiemedvetandet. 
Skönlitteratur kan också användas i undervisningen för att ”fördjupa elevers förståelse av historia, 
genom att den ger möjlighet till inlevelse i aktörers känslor och motiv” (Johansson C. , 2014, s. 
23).  Här lyfter Johansson också fram att den fiktiva historien kan ha betydelse för elevernas 
inlärning, då det finns en klar koppling mellan känslomässiga händelser och minnet. Med andra 
ord så minns eleverna bättre om de är känslomässigt engagerade i undervisningen (Johansson C. , 
2014, s. 23). 

Enligt Johansson så är en av fördelarna med berättelsen som undervisningsmetod att den är 
välkänd för eleverna i skolan. Dagens elever har vuxit upp med böcker, filmer, TV och 
människor i sin närhet som förmedlat olika berättelser på samma sätt som de förmedlas inom 
historieundervisningen. Eleverna känner alltså igen undervisningsformen och har lätt för att 
relatera till den. På detta sätt blir berättelsen till ett verktyg som ger eleverna möjlighet att se sin 
egen livsberättelse som en del i ”mänsklighetens stora berättelse” (Johansson C. , 2014, s. 23). 
Även Andersson Hult nämner att historiemedvetande går att finna i filmer, foton, musik och 
monument, samt att dessa i sin tur aktiverar det hos betraktaren (2016, s. 23). 

Maria Johansson konstaterar i sin licentiatavhandling att historieundervisningens uppgift är att 
utveckla elevernas förmåga ”att se och uppfatta det förflutnas närvaro i tillvaron” (2012, s. 101). 
Hon ger följande exempel på denna förmåga och dess relation till historieundervisningen:  

Vi kan relativt enkelt föreställa oss hur en historiskt kunnig person, med utvecklad narrativ 
kompetens, när han eller hon träder in i ett nytt sammanhang, med en obekant situation eller 
miljö, översköljs av intryck med resonans från det förflutna och således gör historiska 
erfarenheter, vilka i sin tur processas och tolkas och därefter utgör grund för uppfattningar om 
vad situationen handlar om. Vi kan också relativt enkelt föreställa oss hur en annan person 
inte alls gör dessa erfarenheter eller kommer till likartade slutsatser. Det är detta glapp som 
historieundervisningen adresserar (Johansson M. , 2012, s. 101). 
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För att kunna utveckla denna kompetens ger Johansson sin syn på vilka delar som 
historieundervisningen bör innehålla. Till att börja med lyfter hon betydelsen av ämnesstoffet, så 
att eleverna ges de historiska referensramar som krävs för att kunna förstå det förflutna och 
därigenom kunna utveckla sitt historiemedvetande. Hon betonar även hon betydelsen av 
berättelsen i historieundervisningen, då det är genom dessa berättelser som eleverna får möta det 
förflutna. Här menar hon att eleverna också behöver uppmärksammas på hur de historiska 
berättelserna är uppbyggda med olika delar, som historiska händelser och personer, samt hur 
dessa har organiserats för att skapa en berättelse (2012, s. 102). Johansson fortsätter: ”Jag 
föreställer mig att det idealtypiskt går att beskriva processen som att genom att eleverna i 
historieklassrummet lär sig om den historiska berättelsen, dess innehåll, begrepp och struktur, 
utvecklas också den historiska känsligheten, vakenheten, för det förflutnas närvaro runt omkring, 
även i situationer utanför klassrummet” (2012, s. 102).   

Johansson hänvisar till den norske historiedidaktikern Halvdan Eikeland som har studerat hur 
läroböcker ger möjligheter att utveckla historiemedvetande. I denna studie lyfter Eikeland tre 
kriterier som han anser måste uppfyllas för att undervisningen ska fungera, enligt Johansson 
utgör dessa kriterier väsentliga aspekter av historieundervisningen (2012, s. 105). Dessa tre 
kriterier inbegriper att ha en varierad och engagerad presentation av ämnet, att lyfta olika 
perspektiv på frågorna och presentera händelseförloppet ur olika synvinklar. Genom att arbeta 
utifrån dessa tre kriterier och visa upp en rad olika historiska berättelser ur ett flertal perspektiv 
ställs olika tolkningar mot varandra och elevernas historiemedvetande aktiveras. Här ges de 
möjlighet att diskutera och väga olika alternativ mot varandra (Johansson M. , 2012, s. 105). 
Tillsammans med Nordgren bygger Johansson vidare på Eikelands kriterier och menar att 
historieundervisningen genom dessa tre kriterier kan göra så att historiemedvetandet får en rent 
konkret roll, istället för att bara fungera som ett svårfångat begrepp (2015, s. 5).  

Nordgren och Johansson menar att en av undervisningens stora utmaningar är att välja ut vilket 
ämnesstoff som är relevant att undervisa om för att eleverna ska kunna utveckla en interkulturell 
kompetens som omfattar både historiemedvetande, historiekultur och historiebruk. Oavsett om 
fokus för undervisningen är den lokala historien eller den globala, så argumenterar Nordgren och 
Johansson för att det alltid finns en rad olika perspektiv att utgå ifrån och att man genom att välja 
det ena exkluderar det andra: ”The past speaks to us with countless voices, and any chosen 
selection will mean that some of these voices sound stronger, while others are silenced. However, 
we cannot avoid this. History teaching inevitably excludes some narratives since it would be 
impossible to incorporate ‘everyone’s’ history” (Nordgren & Johansson, 2015, s. 10). För att 
förebygga denna exkludering argumenterar Nordgren och Johansson för att läraren aktivt måste 
vara medveten om i vilken kontext historien skapats och att läraren ska inkludera olika kulturers 
berättelser och perspektiv i sin undervisning. Genom att låta röster från olika sidor komma till 
tals synliggörs att samma historia tolkas olika i olika delar av världen:  

In history textbooks, people outside of Europe are often mute. Those who were colonized or 
enslaved are generally described as passive victims. Responding to the voices of others does 
not only provide ways and means of understanding other cultures. Meeting representations 
from the periphery about encounters with the ‘centre’ may further generate insights into the 
majority society. When historical narratives are opened to a diversity of perspectives and 
voices from different cultures, the ‘others’ will enter as agents with voices of their own 
(Nordgren & Johansson, 2015, s. 11). 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer inledningsvis litteraturstudiens metod att diskuteras. Detta kommer att 
göras genom att belysa styrkor och svagheter med den valda metoden. Därefter kommer 
resultatet att diskuteras genom att koppla ihop bakgrunden i form av styrdokument och litteratur 
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med mina resultat av litteraturstudien.  Diskussionen avslutas med en framåtblick och förslag på 
vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden som använts för denna studie har varit en systematisk litteraturstudie där styrdokument 
och vetenskaplig litteratur har analyserats. Studiens syfte har varit att belysa hur aktuell svensk 
historiedidaktisk forskning definierar begreppet historiemedvetande och hur litteraturen beskriver 
att utvecklandet av elevernas historiemedvetande kan främjas inom historieundervisningen.  

All litteratur jag studerat har varit från 2012 och framåt, med Andersson Hults doktorsavhandling 
publicerad så sent som i november 2016. Innan jag påbörjade mina sökningar hade jag 
funderingar kring huruvida sökområdet 2011 - 2016 kunde vara alltför snävt. Jag var osäker på 
hur mycket vetenskaplig litteratur jag skulle ha möjlighet att finna inom denna tidsperiod och var 
beredd på att jag eventuellt skulle kunna behöva utöka tidsspannet. När jag väl började med mina 
sökningar insåg jag dock att det fanns tillräckligt med litteratur inom mitt valda tidsområde. 
Utifrån att jag har Robert Thorps artikel från 2013 som forskningsteoretisk utgångspunkt 
inkluderas även tidigare svensk historiedidaktisk forskning, vilket gör att jag har kunnat fokusera 
på ett snävare tidsområde för att kunna se vad som tillkommit under de tre år som förflutit sedan 
Thorps artikel publicerades.  

Eriksson Barajas m.fl., beskriver hur olika faktorer kan avgränsa arbetsområdet, såsom 
tidsaspekten (2013, s. 31). Skulle jag ha haft ett större spann på mitt sökområde hade tiden att gå 
igenom och sammanställa all litteratur inte räckt till. Nu har jag studerat fem avhandlingar och en 
artikel, vilket jag anser har varit fullt tillräckligt för en litteraturstudie av den här omfattningen (8 
arbetsveckor. Texterna som studerats har varit relevanta för min studie genom att de innehåller 
forskning som behandlar tiden efter att den nya läroplanen trätt i kraft, samt att de tar vid där 
Thorps artikel från 2013 slutade. Vidare har litteraturen haft ett fokus på just historiemedvetande 
som svarat mot min studies syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 
2013, s. 105). Utifrån att jag studerat ett begränsat urval av texter med en skarp tidsgräns för att 
den ska vara aktuell kan jag dock reflektera över studiens generaliserbarhet. Om studien hade 
utvidgats till att omfatta mer litteratur hade även studiens generaliserbarhet ökat (Eriksson 
Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013, s. 100). 

I sökandet efter denna litteratur har ett antal sökord valts ut som ansetts svara mot 
frågeställningarna i studien. Att hitta rätt sökord var en viktig del i arbetets gång, då det annars är 
lätt att få en väldigt omfattande mängd litteratur att gå igenom. Jag har varit relativt snäv i mina 
sökord, vilket gett mig en hanterlig mängd litteratur att granska. Genom att använda mig av 
sökordet historiemedvetande i kombination med antingen historieundervisning eller historiedidaktik har 
jag minskat ner mitt sökområde. Hade jag enbart genomfört sökningar på sökorden 
historieundervisning eller historiedidaktik hade jag fått en stor mängd träffar, där mycket hade kunnat 
vara irrelevant för just min studie.  

Jag har använt mig av fyra olika databaser, vilket jag tycker ger en bredd på mina sökningar. All 
litteratur hittades i Summon, men det ger studien en trovärdighet att jag sökt även på andra 
platser där samma litteratur dykt upp på nytt. Detta anser jag tyder på att jag hittat den relevanta 
forskningen som är aktuell för just min studie. Eventuellt hade jag kunnat hitta ytterligare 
litteratur om jag hade haft mer tid på mig för studien, då jag exempelvis hade kunnat laborera 
med olika sökord i olika kombinationer. Men detta för mig återigen tillbaka till Eriksson Barajas 
m.fl., poäng om att studien faktiskt avgränsas av just tidsomfattningen på den (2013, s. 31). 
Google Scholar var minst givande av de fyra databaserna, trots störst mängd sökresultat. Där 
hittade jag mycket examensarbeten och studentuppsatser, men då dessa inte ska ingå i min studie 
var merparten av resultaten ointressanta. 



 

18 
 

I den litteratur jag studerat hänvisar författarna i många fall till andra forskare, främst Jeismann, 
Jensen och Rüsen. Jag har valt att inte ta med deras originalverk, då mitt syfte har varit att studera 
hur aktuell svensk forskning definierar historiemedvetande. Därför tar jag upp att författarna av 
den valda litteraturen hänvisar till dessa forskare, men jag fokuserar på författarnas tolkning av 
dessa originalverk. Det är alltså inte exempelvis Jensens originaldefinition av ett 
historiemedvetande jag har studerat, utan hur de svenska forskarna har resonerat kring dessa 
definitioner.  

Det har i dagsläget inte utförts särskilt mycket forskning inom detta område för de lägre åldrarna, 
vilket visar sig i att det inte finns några vetenskapliga studier att utgå ifrån vad det gäller 
historiemedvetandet och grundskolans F-3. Detta är inte bara min personliga åsikt, utan den 
bekräftas av Skolverket som konstaterar samma sak (Skolverket, 2016). Detta skulle kunna 
innebära en svaghet för studien, men jag argumenterar för att min litteraturstudie har relevans för 
denna målgrupp, då de resultat jag hittat går att applicera även på historieundervisningen inom 1–
3. Det ska enligt läroplanen ske en progression genom årskurserna, där arbetet med 
historiemedvetande är en viktig del av kursplanen i historia redan i de yngre åldrarna (Skolverket, 
2011a, s. 10).  

Däremot kan jag naturligtvis reflektera kring om metoden, en systematisk litteraturstudie, i detta 
fall var den mest passande metoden. Kanske hade jag närmare kunnat studera just de lägre 
årskurserna genom att genomföra en empirisk studie? Detta hoppas jag dock få möjlighet att göra 
i kommande examensarbete, då de resultat jag funnit i denna studie kan ligga till grund för en 
studie som är mer riktad direkt mot F-3.  

De avgränsningar som gjorts i studien kan naturligtvis ha påverkat studiens resultat. Detta är 
viktigt att bära med sig i bakhuvudet, både under arbetets gång och när man bedömer dess 
reliabilitet. Jag anser dock att mitt arbete har en hög trovärdighet då jag redovisat de metoder jag 
använt i min studie, liksom den litteratur som använts. Om någon annan skulle studera samma 
litteratur med samma frågeställningar är jag övertygad om att vi skulle komma fram till, i stort, 
samma resultat. Jag anser vidare att jag har hållit mig till studiens syfte och tydligt besvarat mina 
frågeställningar under arbetets gång, vilket gör att studien har en röd tråd som gör den lätt att 
följa.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Historiemedvetande- ett svårdefinierat begrepp 
I resultatet visas det att begreppet historiemedvetande anses vara ett svårdefinierat begrepp inom 
den historiedidaktiska forskningen. Både Thorp och Andersson Hult beskriver hur 
historiemedvetandet är ett komplext begrepp där det råder delade meningar gällande begreppets 
innebörd (2013, s. 97, 2016, s.17). Historiemedvetande anses alltså som ett svårfångat och mycket 
brett begrepp, som likväl har getts en central ställning inom nuvarande läroplan (Lgr11) där det 
bildar en grundläggande utgångspunkt i kursplanen för historia (Karlsson, 2014, s. 57). Under den 
omfattande omvandling som den svenska skolan har genomgått under det senaste decenniet har 
regeringen arbetat för att stärka ämnesdidaktiken genom att skapa tydligare kursplaner där 
förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav ingår. Här kom historiemedvetandet som begrepp 
att bli det övergripande syfte som gav den nya kursplanen struktur (Eliasson, 2014, ss. 251-256). 

För att definiera detta begrepp vänder sig forskarna i min studerade litteratur i stor utsträckning 
till främst tre tidigare forskare; Jeismann, Jensen och Rüsen. Deras definitioner av begreppet 
fungerar som utgångspunkt för samtliga texter som jag studerat. Därefter har forskarna själva gett 
sin egen tolkning av definitionen. Den grundläggande definitionen som kan sägas förena samtliga 
texter är dock Jeismanns definition från 1970-talet som än idag utgör grunden för 
historiemedvetandets definition. Enligt denna definition är historiemedvetandet ett begrepp som 
omfattar sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av nutiden och 
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perspektivet på framtiden. Thorp menar att den svenska historiedidaktiska forskningen vanligtvis 
definierar historiemedvetandet som en förmåga att hantera både nutid, dåtid och framtid på ett 
sammanhållet sätt och att svenska forskare är relativt överens om denna, men att det därefter 
finns olika tillämpningar av definitionen (2013, s. 99). 

Jensens teori bygger vidare på Jeismanns teorier och är enligt Thorp den teori som haft störst 
påverkan på svensk historiedidaktisk forskning (2013, s. 100). Andersson Hult lyfte som jag 
tidigare nämnt även fram Rüsens definition i sin text, där betonas att historiemedvetandet är en 
mental process (2016, s. 16). Samtliga dessa tre forskares definitioner, anser jag, dock vara relativt 
lika i sin grundläggande utgångspunkt, där det är just relationen mellan dåtid, nutid och framtid 
som betonas. Att den svenska historiedidaktiska forskningen utgår från hyfsat liknande 
definitioner anser jag är bra då samtalet kring historiemedvetande på detta sätt rör sig inom 
samma sfär, oavsett vem som kommenterar det. Detta ger en grundläggande trygghet till 
definitionen som jag tror gynnar historiemedvetande inom historieundervisningen ute på 
skolorna. Ett allt för komplext eller spretande begrepp skulle kunna minska begreppets relevans 
för aktiva lärare och ha en avskräckande effekt, då det skulle kunna kännas övermäktigt och för 
svårt att förstå och implementera i undervisningen. Hade begreppets definition skiljt sig åt på ett 
markant sätt mellan olika forskare hade begreppets trovärdighet också eventuellt minskat. 
Samtidigt kan jag se en risk i att det kan saknas ett kontrasterande perspektiv, som hade kunnat 
driva på utvecklingen kring begreppet. Jag anser dock att Thorp skiljer sig en del från de övriga, 
med framförallt sitt fokus på förståelse av multikronologi, vilket skänker en extra dimension till 
definitionen. 

Thorp lyfter i sin sammanfattning av svensk forskning fram olika tillämpningar kring definitionen 
av historiemedvetande. Han belyser bland annat hur historiemedvetandet kan ses som en del av 
en identitetsskapande process, där alltså utvecklandet av historiemedvetandet hjälper en människa 
att placera in sin egen person i ett större sammanhang (2013, s. 102). Maria Johansson diskuterar 
kring detta identitetsskapande i sin text och resonerar kring hur människan är både skapad av 
historien, samt skapare av historien (Johansson M. , 2012, s. 40). Johansson ser med andra ord 
identitetsskapandet som en viktig grundläggande del av ett historiemedvetande. Här skiljer hon 
sig från den definition som Thorp presenterar i sin licentiatavhandling.  

Thorp presenterar istället en definition av begreppet som visserligen delar den gemensamma 
utgångspunkten att historiemedvetandet utgår från sambandet mellan dåtid, nutid och framtid 
men som därefter skiljer sig en del från den övriga litteraturen. Thorp lyfter fram det 
multikronologiska perspektivet i sin text, med ett tydligt fokus på själva förståelsen av 
multikronologi. Detta skiljer hans definition från den generella definitionen som jag diskuterade 
ovan, där fokus snarare ligger på det multikronologiska i sig självt. Hans definition fokuserar 
också på meningsskapandet som en viktigare tillämpning för historiemedvetandet än 
identitetsskapandet, så här skiljer sig Johansson och Thorp tydligt åt i var de lägger sin 
tyngdpunkt (2014, s. 31).  

Thorps definition av historiemedvetande begreppet skiljer sig från de övrigas på fler sätt än bara i 
relation till meningsskapandet och synen på multikronologi. Han har ett tydligt fokus på de 
epistemologiska aspekterna i sin tolkning och genom hans två aspekter av historiebruk lyckas han 
visa på en koppling mellan en individs historiebruk och hennes historiemedvetande (2014, s. 35). 
Detta anser jag vara en viktig poäng då den i ett historiedidaktiskt sammanhang erbjuder ett 
redskap som gör det lättare att faktiskt få syn på en persons historiemedvetande, något som 
annars anses svårt. I sin doktorsavhandling tar han detta vidare och pekar på de teoretiska 
kopplingarna mellan historiebruk och historiemedvetande, liksom historiekultur (2016, s. 50).  
Detta är han dock inte ensam om att göra, utan även Nordgren och Johansson kopplar dessa tre 
till varandra och argumenterar för att de tillsammans behövs för att utveckla en interkulturell 
kompetens (2015, s. 4). Thorp poängterar vidare vikten av att förstå att all historia är beroende av 
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i vilken kontext den existerar (2016, s. 46). Även här ser jag en likhet med Nordgren och 
Johansson som även de fokuserar mycket på vikten av att förstå att historia skapas i en viss 
kontext och att den i en annan kontext ser annorlunda ut (2015, s. 11). 

Att lyckas synliggöra begreppet är annars just en sådan omständighet som bidrar till att 
komplicera begreppets definition. Maria Johansson pekar på det här när hon redovisar hur 
begreppet har kritiserats för att inte vara tillräcklig tydligt. Eftersom historiemedvetandet rör just 
ett medvetande blir det svårt att studera och att mäta, vilket skapar svårigheter för hur skolan ska 
kunna se och betygssätta denna egenskap (Johansson M. , 2012, s. 43). En process som pågår 
inom en människa är naturligtvis svårare att upptäcka och testa av än exempelvis huruvida eleven 
skriver meningar med stor bokstav och punkt. Genom samtal i klassrummet anser jag dock att en 
elevs möjlighet att förstå och att kunna göra kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid bör 
kunna vara ganska tydliga. Jag tror också att detta kan synliggörs genom arbetet med berättande 
texter på lågstadiet, där eleverna får utgå från historiska händelser eller personer och skriva deras 
berättelse.  

Andersson Hult bidrar till att göra det hela än mer komplext genom att konstatera att det 
dessutom är något som kan upplevas på både ett medvetet och ett omedvetet plan (2016, s. 7). 
Under mitt arbete med denna litteraturstudie kunde jag ibland uppleva att ju mer jag läste om 
definitionen av historiemedvetande, desto mindre visste jag. Framförallt Andersson Hult 
upplevde jag som svår att förstå, då han inte skriver om det multikronologiska perspektivet som 
flera andra lyfter fram, utan snarare tar ett sociologiskt perspektiv på begreppet. För mig 
komplicerades begreppet ytterligare av detta.  

I Cecilia Johanssons text utgår hon från Jensens teori om att historiemedvetandet är en medfödd 
egenskap. Hon påpekar att hennes definition av begreppet sker utifrån hur det förstås av den 
svenska skolan (2014, s. 18). Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i historia är 
utgångspunkten för begreppet att alla människor har ett historiemedvetande, vilket innebär att 
alla människor har ”förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka möjligheter 
vi har och vart vi är på väg” (Skolverket, 2011a, s. 6).  Johansson resonerar kring hur läroplanen 
är formulerad och redogör för hur historiemedvetandet där beskrivs som en förmåga som skolan 
ska utveckla, det vill säga att denna förmåga inte är något som skolan ska skapa utan att det är en 
medfödd förmåga att utveckla vidare (2014, s. 19). I min bakgrund beskriver Karlsson hur 
historiemedvetandet är något specifikt för människan, då han menar att just historiemedvetandet 
är en egenskap som skiljer oss från andra levande varelser (2014, s. 13). Andersson Hult för ett 
resonemang kring att ett historiemedvetande är något ständigt närvarande. Enligt honom är ett 
historiemedvetande en egenskap som alla människor har och något som därför inte går att välja 
bort, det kan däremot vara mer eller mindre utvecklat hos olika personer (2016, s. 16). Han 
menar att historiemedvetandet finns hela tiden, men att det ibland aktiveras och ibland går på 
sparlåga (2016, s. 17). Också Maria Johansson ser historiemedvetandet som en egenskap som 
människan bär med sig, hon pekar på hur Jensen liknat historiemedvetandet vid en mental 
verktygslåda att använda för att orientera sig i tiden och genomföra projekt med (2012, s. 42). Att 
historiemedvetande är något alla människor har uppfattar jag som en vanlig åsikt, vilket Thorp 
även bekräftar då han i sin sammanfattande text skriver att det bland svenska historiedidaktiker är 
en vanlig uppfattning att alla individer besitter ett historiemedvetande (2013, s. 107).  

Utifrån det jag har läst om historiemedvetande är jag dock inte övertygad om att 
historiemedvetande skulle vara en medfödd egenskap, snarare ser jag det nog som en förmåga att 
öva upp, ungefär som att läsa. Ju mer vi över desto bättre flyt får vi, på samma sätt tror jag att det 
är med historiemedvetandet. För mig i min lärarroll innebär detta att jag måste kunna visa upp 
mitt historiemedvetande för mina elever och tänka högt när jag använder mig av det för att 
synliggöra det för eleverna, precis som jag gör för att lära ut läsförståelsesstrategier eller 
matematisk problemlösning.  
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Andersson Hult ger i sin text ett exempel för att visa på skillnaden mellan ett historiemedvetande 
och ett minne. Denna skillnad utgörs enligt honom av just den mentala process som Johansson 
benämner en mental verktygslåda. Ett minne är en påminnelse om det förflutna, men saknar 
koppling till förväntan på framtiden. Ett historiemedvetande å sin sida skapar en koppling till det 
upplevda minnet samtidigt som det öppnar för en förståelse av framtiden (Andersson Hult, 2016, 
s. 17). Jag tolkar det som att det alltså är just kopplingen till framtiden som utgör en viktig del av 
innebörden i begreppet historiemedvetande, något som även poängteras i kommentarmaterialet 
till kursplanen i historia där det konstateras: ”Historia är till för att skapa sammanhang mellan det 
förflutna, nutiden och framtiden” (Skolverket, 2011a, s. 6). 

Jag kan konstatera att den aktuella svenska historiedidaktiska forskningens definition av 
historiemedvetande ser olika ut, men att den ändå utgår från en gemensam bas. Forskarna må 
lyfta lite olika definitioner i sina texter, men det är ändå en grundläggande tanke som förenar de 
alla. Samtliga startar i att historiemedvetandet är förmågan att sammankoppla dåtid, nutid och 
framtid och att man genom att titta på dåtiden kan skapa sig en förståelse av nutiden och 
perspektiv på framtiden. I min bakgrund presenteras Thorps sammanfattande text där han 
redogjort för svensk historiedidaktisk forskning fram till 2013. Min uppfattning är att min 
studerade litteratur i stort håller sig till samma tolkningar som Thorp presenterade 2013. En viss 
utveckling har dock skett, främst genom Thorp som bidragit med nya tankar kring begreppet. 
Även Andersson Hult har bidragit med ett sociologiskt perspektiv på begreppet.  

Vidare utgår de svenska historiedidaktiska forskarna från att historiemedvetandet är något som vi 
aktiverar och utvecklar, vilket visar att de anser att historiemedvetande är en egenskap som alla 
människor har möjlighet att besitta. Denna egenskap kan dock vara mer eller mindre utvecklad 
hos olika individer, men den finns alltså där för att aktivera och utveckla. Denna uppfattning 
delar de med Skolverket som också ser på historiemedvetandet som en egenskap att utveckla för 
att göra kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid. Huruvida det är en medfödd egenskap eller 
något alla har möjlighet att skaffa sig skiljer sig dock åt.  

6.2.2 Från begreppsnivå till tillämpningsnivå - Historieundervisning som 
främjar historiemedvetande 
I skolans uppdrag ingår det att inom all undervisning arbeta utifrån fyra övergripande perspektiv, 
ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv och ett etiskt 
perspektiv. Detta uttrycks på följande sätt: ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna 
utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga 
till dynamiskt tänkande” (Skolverket, 2011, s. 9). Skolan ska också arbeta med en värdegrund där 
eleverna ska utveckla ”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” 
(Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 7). Efter 
att ha arbetat med uppsatsen tolkar jag det som att det skulle kunna vara just historiemedvetandet 
som ligger till grund för dessa formuleringar, ”en förståelse för samtiden och en beredskap inför 
framtiden” (Skolverket, 2011, s. 9). Historiemedvetandet kopplar samman dåtiden med nutid och 
framtid. Inom de samhällsorienterade ämnena samsas historia med geografi, religion och 
samhällskunskap för de lägre åldrarna, men har ändå en egen kursplan som syftar till att visa på 
ämnets progression, dess övergripande syfte, sammanhang och legitimitet. I denna kursplan 
finner vi det som är unikt för just historieämnet, ämnets ”kärna”. I historieämnets kursplan finner 
vi historiemedvetandet i centrum (Skolverket, 2011a, s. 10).  

Jag anser dock att historiemedvetandet inte enbart är en viktig del av kursplanen i historia, utan 
jag vill påstå att historiemedvetandet är en angelägenhet oavsett vilket ämne man undervisar i. 
Inom det historiska perspektivet är historiemedvetandet centralt. Då all undervisning ska utgå 
från det historiska perspektivet, tillsammans med de övriga tre övergripande perspektiven, 
innebär detta att all undervisning ska utgå från ett historiskt perspektiv där historiemedvetande är 
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en central del. På detta sätt anser jag att historiemedvetande kan sägas påverka läroplanen långt 
mer än enbart inom historieämnet.   

Som nämnts tidigare utgår läroplanen ifrån att alla människor har ett historiemedvetande, något 
som även mycket av den litteratur jag studerat lyfter fram. Detta historiemedvetande innebär att 
alla människor har ”förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka möjligheter 
vi har och vart vi är på väg” (Skolverket, 2011a, s. 6). För att kunna utveckla denna förmåga ställs 
det dock krav på undervisningen. Till att börja med slår forskarna fast att historieundervisning 
som syftar till att utveckla ett historiemedvetande inte enbart kan vara inriktat på det förflutna, 
utan att undervisningen måste syfta till att inkludera även nutid och framtid (Johansson M. , 2012, 
s. 42). Här blir syftet för undervisningen att kunna visa på att människor påverkas av händelser i 
det förflutna, men att vi även är med och skapar historia och har förmågan att påverka framtiden. 
Thorp argumenterar för att historieundervisning bör utgå från att historia både möjliggör 
meningsskapande, samtidigt som den är möjliggjord av meningsskapande (2016, s. 80). Enligt 
Skolverket ska eleverna uppleva att de själva är en del av historien, att ämnet inte enbart handlar 
om människor för länge sedan utan att det är ett ämne som skapar sammanhang mellan just det 
förflutna, nutiden och framtiden (Skolverket, 2011a, s. 6). Hur lyckas man då med detta? 

Thorp har i sin sammanfattning av svensk historiedidaktisk forskning kunnat urskilja sex olika 
tillämpningar av historiemedvetandet. I den första tillämpningen är fokus på historiemedvetandet 
som en del av en individuell och kollektiv identitet, en identitetsskapande process (2013, s. 103). 
För att utveckla elevernas historiemedvetande kan denna tillämpning innebära att eleverna 
upplever samhörighet med tidigare generationer och ser sig själva i ett historiskt sammanhang. I 
denna identitetsskapande process ser jag hur eleverna kan arbeta med frågor kring vilka vi är och 
vart vi är på väg.  Detta går att koppla till flera av punkterna i det centrala innehållet för de 
samhällsorienterade ämnena årskurs 1 - 3, under rubrikerna Att leva tillsammans och Att leva i 
närområdet finns punkterna: 

 Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar 
av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 

 Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder (Skolverket, 
2011, s. 197). 

Inom båda dessa punkter ges eleverna möjlighet att lära sig mer om människors levnadsvillkor 
under olika tider och göra jämförelser mellan hur det var förr i tiden och hur det är nu, samt 
resonera kring hur framtiden skulle kunna tänkas bli (Skolverket, 2011a, s. 10). Rent konkret finns 
det många olika sätt som jag anser att man kan arbeta med detta i årskurs 1 - 3. Genom 
närområdesstudier, kanske besök på ett hembygdsmuseum, kan eleverna se bilder på sin egen 
stad under historiens gång och ges en bild av hur den vuxit fram. Genom att förstå hur mycket 
staden ändrats under historiens gång kan eleverna också ges en förståelse för att denna förändring 
pågår än idag och göra kopplingar mellan dåtid, nutid och hur man tror att framtiden kommer se 
ut.  

I den andra tillämpningen sker en meningsskapande process som hjälper människor att förstå 
både dåtid och nutid (2013, s. 104). För skolans del tänker jag att eleverna här erbjuds möjlighet 
att utveckla sin empatiska förmåga genom mötet med det annorlunda. Eleverna får genom att 
förflytta sig i tid och rum en möjlighet att sätta sig in i andra människors livsöden och får fundera 
kring varför de agerat som de gjort. Även denna process går att koppla till det centrala innehållet 
och punkterna under rubriken Att leva tillsammans, ”skildringar av livet förr och nu”, ”minnen 
berättade av människor som lever nu” (Skolverket, 2011, s. 197). Genom att intervjua äldre 
släktingar kan eleverna ges en inblick i hur det var att vara barn på deras tid. Detta tänker jag 
också kan exemplifieras genom exempelvis en gammaldags skoldag. Här kan även litteratur och 
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filmer om förr i tiden fylla en viktig funktion. Johansson beskriver hur skönlitteratur kan 
användas i undervisningen för att fördjupa elevernas förståelse av historia och skapa inlevelse i 
människors känslor och motiv. Hon menar också att eleverna kan skapa påhittade historier om 
verkliga händelser eller personer för att utveckla sin förståelse av hur det varit i andra tider 
(Johansson C. , 2014, s. 23). Här tycker jag återigen att det blir tydligt hur historiemedvetandet 
inte enbart är av intresse för historieämnet, utan hur det även kan vävas in i exempelvis 
svenskämnet och arbetas med tematiskt. Genom att exempelvis arbeta med berättande texter 
inom svenskämnet, där handlingen för texterna tar sin utgångspunkt i historieämnet ges eleverna 
en möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande även inom ramen för ett annat ämne.  

Den tredje tillämpningen utvecklar elevernas förmåga att lära av sina erfarenheter, det är en 
historieskapande process där eleverna ges möjligheten att se sig själva som på samma gång både 
en del i historien och en skapare av historia (2013, s. 105). Den innefattar också att utveckla en 
förståelse av att dessa möjligheter skiljer sig åt beroende på var i världen man lever. Det centrala 
innehållet för 1 – 3 lyfter fram detta under rubriken Att leva i världen. Där finns till exempel 
följande punkter som alla går in i denna process:  

 Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. 

 Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.  

 Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. 

 Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem 
i vår egen tid (Skolverket, 2011, s. 197). 

Denna lärprocess tror jag kräver mycket samtal och diskussioner i klassrummet, att lära av andras 
och sina egna erfarenheter och kunna dra slutsatser för sitt eget liv kräver en del övning. Genom 
att arbeta med exempelvis barn i världen som utgångspunkt kan man titta på hur livet för barn 
skiljer sig åt på olika platser i världen och tillsammans resonera kring varför dessa skillnader finns. 
Detta kopplar jag till Thorps resonemang kring betydelsen av att vara medveten om i vilken 
kontext historieämnet rör sig och att som lärare erbjuda undervisning från mer än ett perspektiv 
(2016, s. 67). Även Nordgren och Johansson diskuterar kring betydelsen av att man som lärare är 
medveten om i vilken kontext historien har skrivits och att man tittar på historien ur flera olika 
perspektiv (2015, s. 11). Att införa ett medvetande i undervisningen om att det finns olika sätt att 
se på samma händelse tror jag är viktigt att börja med så tidigt i undervisningen som möjligt, 
något som även Thorp betonar. Han menar att historieämnet måste erbjuda en kritisk granskning 
för att eleverna ska kunna utveckla historisk kunskap (2016, s. 65). 

Thorp pekar på hur många historiedidaktiska forskare argumenterar för att det är genom 
berättandet som historiemedvetandet aktiveras (2013, s. 109). Han visar hur forskningen anser att 
människor när de skapar berättelser använder sitt historiemedvetande för att ta fram vad som är 
betydelsefullt att ta med och i vilken kronologisk ordning det hamnar (Thorp, 2013, s. 109). 
Cecilia Johansson pekar på att den historiska berättelsen har fått en mycket viktig roll genom den 
nya läroplanen, där strukturen på berättandet skapar en koppling mellan dåtid, nutid och framtid. 
Hon argumenterar för att en av fördelarna med berättandet som undervisningsmetod är att den 
är välkänd för eleverna (Johansson C. , 2014, ss. 22-23). Andersson Hult menar att 
historiemedvetande kan aktiveras genom berättandet i filmer, litteratur och musik (Andersson 
Hult, 2016, s. 23). Att utgå från film eller litteratur för att fånga elevernas uppmärksamhet och 
väcka deras nyfikenhet tror jag kan vara en bra inkörsport till att få igång deras historiska intresse. 

Thorp lyfter även den kategori han identifierat med ett genetisk-genealogiskt perspektiv på 
historien, vilket innebär att studera historien både bakåt och framåt i tiden. Den genetisk - 
genealogiska kategorin utvecklas genom att arbeta kronologiskt med händelser, samt med 
källkritik (2013, s. 111). Detta kopplar jag till undervisningen i årskurs 1 – 3 där man till exempel 
kan arbeta med att låta eleverna göra sin egen tidslinje. Genom att göra tidslinjen över sin egen 
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historia får eleverna reflektera kring vilka händelser som varit viktiga och i vilken kronologisk 
ordning det skett. Efteråt kan man gemensamt i klassen också koppla elevernas kronologi till vad 
som hänt i världen i stort under samma tid, för att på så sätt koppla deras egen historia till 
historien i stort. Detta knyter an till ytterligare en kategori som Thorp identifierat inom svensk 
historiedidaktisk forsning, den där man betonar vikten av att koppla elevernas ”lilla historia” till 
den ”stora historien”. Detta samband mellan det lilla och det stora anses viktig inom forskningen 
då det hävdas att elevernas personliga kopplingar till den historia de möter i undervisningen 
underlättar inlärning och utvecklar historiemedvetandet (Thorp, 2013, s. 109). 

Andersson Hult argumenterar för att berättandet är svaret på en fråga. Till skillnad från de som 
anser att berättandet aktiverar historiemedvetandet menar Andersson Hult istället att det är 
frågan som är katalysatorn (Andersson Hult, 2016, s. 22). Han exemplifierar med två scenarion 
där frågan aktiverar historiemedvetandet, det ena är när exempelvis frågan väcks av en gravsten 
på en kyrkogård och det andra kan ske genom någon omvälvande händelse i nuet (Andersson 
Hult, 2016, s. 23). Här i Kungsbacka där jag bor har vi en så kallad kolera-kyrkogård. Detta är en 
ganska magisk plats där mossan växer tjock på de gamla korsen och gräset vajar högt i vinden. Jag 
har många gånger upplevt hur ett besök på kolera-kyrkogården väcker nyfikenheten till liv hos 
eleverna. Utifrån ett besök där formulerar de massvis av frågor som de vill ha svar på och vi kan 
med utgångspunkt i besöket där arbeta vidare med kolerans härjningar i Sverige.  

Maria Johansson konstaterar att historieundervisningens uppgift är att utveckla elevernas förmåga 
”att se och uppfatta det förflutnas närvaro i tillvaron” (Johansson M. , 2012, s. 101). För att 
utveckla denna förmåga lyfter även hon fram berättelsens betydelse, men tillägger att det även är 
viktigt att diskutera hur berättelsen är uppbyggd. Genom att eleverna ges förståelse för 
berättelsens byggstenar menar hon att de lättare kan upptäcka dessa byggstenar även i situationer 
utanför klassrummet (Johansson M. , 2012, s. 102). Detta kopplar jag till den kategori om den lilla 
och den stora historien som Thorp identifierat i sin sammanfattande artikel, där eleverna kan lära 
sig se dessa olika delar och sammanfoga de till en egen berättelse.  

Johansson lyfter även betydelsen av olika perspektiv inom historieundervisningen. Johansson 
talar om att ha en engagerad presentation av ämnet och att presentera händelseförloppet ur olika 
synvinklar (Johansson M. , 2012, s. 105). Här anser jag att även arbetet med källkritik kommer in i 
bilden då man kan ifrågasätta vem det är som har skrivit historien och för vilket syfte den skrevs. 
I klassrummet kan man diskutera om historien hade sett annorlunda ut om den berättats av 
någon annan, eller med ett annat perspektiv. Slutligen lyfter Johansson vikten av ett 
grundläggande ämnesstoff i historieundervisningen (Johansson M. , 2012, s. 102). Detta har även 
Thorp uppmärksammat i sin sammanfattning av svensk historiedidaktisk forskning (2013, s. 112). 
Med andra ord argumenterar de för att historiemedvetande även hör ihop med historisk kunskap. 
Jag tolkar det som att det parallellt med historiemedvetandet behöver finnas historisk kunskap, 
som i sin tur kan aktivera historiemedvetandet och som eleverna kan göra olika kopplingar till. Ju 
mer en elev vet om järnåldern, desto mer kan den använda sitt historiemedvetande för att göra 
kopplingar både bakåt i tiden, framåt i tiden och till nutid.  

6.3 Slutord och vidare forskning 
Under arbetet med min litteraturstudie har jag kunnat se att de olika definitioner som forskarna 
gjort av historiemedvetande både har delar som förenar dem och som skiljer dem åt. Det som 
förenar den litteratur jag studerat är dock synen på historiemedvetande som sambandet mellan 
dåtid, nutid och framtid. Denna definition inom den historiedidaktiska forskningen stämmer även 
väl överens med den definition av begreppet som läroplan och kommentarmaterial till kursplanen 
i historia erbjuder. Det tycks som att de svenska historiedidaktiska forskarna är relativt 
samstämmiga kring att historiemedvetande är något alla har möjlighet att besitta, då de i sin 
forskning talar om att aktivera och utveckla historiemedvetande. Något som återkommer i de 
olika studerade texterna är begreppets komplexitet. För skolans del kan detta naturligtvis bli 
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problematiskt då det handlar om att kunna betygssätta och upptäcka nivån av historiemedvetande 
hos varje elev.  

Jag ser historiemedvetande som en dubbel företeelse, där det både är något som likt övrig 
förförståelse finns hos eleverna och som påverkar elevernas sätt att kvalitativt förstå och ta till sig 
historisk kunskap. Samtidigt är historiemedvetande något som ska erövras av eleven och som 
skolan ska verka för och erbjuda eleven att utveckla genom undervisningen i historia.  

Jag avrundar denna litteraturstudie med att blicka framåt mot min vidare forskning. Jag kan 
konstatera att ytterst lite historiedidaktisk forskning har gjorts kring historiemedvetande inom 
historieundervisningen för de yngre åldrarna. Här ser jag ett tomrum som behöver fyllas av 
forskning även kring dessa åldersgrupper. Inför examensarbete två är jag intresserad av att 
undersöka hur lärare i årskurs 1 – 3 arbetar med just historiemedvetande. Jag vill undersöka hur 
de själva definierar begreppet historiemedvetande och hur de planerar och arbetar med att 
utveckla elevernas historiemedvetande i sin undervisning. Genom att få en inblick i hur lärarna 
resonerar kring historiemedvetande både som begrepp och hur det utvecklas hoppas jag på att 
kunna bidra till att fylla en liten del av det tomrum som just nu finns kring forskning om 
historiemedvetande inom historieundervisning i de lägre åldrarna. 
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