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Sammandrag: 
Enligt ämnesplanen för historia i grundskolan är det övergripande syftet med 
historieundervisningen att den ska utveckla elevers historiemedvetande. Begreppet 
historiemedvetande är enligt forskare svårt att definiera och därmed kan det vara svårt 
att avgöra hur det yttrar sig. Man kan därmed anta att lärare kan ha svårigheter att dels 
veta hur historiemedvetandet utrycks hos eleverna och dels veta vilka läromedel och 
metoder som är lämpliga att använda, för att ge elever möjlighet att utveckla 
historiemedvetandet. 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad tidigare forskning säger om 
läromedels potential att utveckla ett historiemedvetande. Med utgång i frågor om 
läromedels egenskaper och hur de kan användas för att utveckla historiemedvetandet 
har avhandlingar i ämnet analyserats, genom en kvalitativ innehållsanalys, för att hitta 
mönster och teman utifrån syfte och frågeställningar. Resultaten visar bland annat att 
läromedel vars egenskaper berör tidsdimensionerna då, nu och sedan har potential att 
utveckla ett historiemedvetande, och så även de läromedel som berör känslor och 
engagemang. Detta eftersom när elever kan relatera personer och händelser i historien 
till sig själva och sin egen vardag genom tidsdimensionerna då, nu och sedan kan 
historiemedvetandet aktiveras och utvecklas. 
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1 Inledning 
 
Människans förståelse av det förflutna är inflätat i hennes föreställningar om samtiden 
och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och 
våra val inför framtiden. 

(Skolverket, 2015, s. 188) 

 
Så inleds kursplanen för historieämnet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2015, s. 188). Syftet med skolämnet historia är att 
eleverna bland annat ska utveckla ett historiemedvetande, vilket beskrivs som en 
förståelse för hur det förflutna påverkar vår nutid och då även vår framtid (Skolverket, 
2015, s. 188). I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia (Skolverket, 2011, 
s. 6) står det att utgångspunkten i kursplanen är att alla människor har ett 
historiemedvetande och förmågan att fundera över vilka vi är, varifrån vi kommer och 
vart vi är på väg.  
 
Historiemedvetande är ett komplext begrepp som kan vara svårt att definiera slutgiltigt. 
I sin doktorsavhandling, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, skriver Kenneth Nordgren (2006, s. 38) att det är problematiskt 
att undersöka historiemedvetande på grund av svårigheter i att visa var och hur det 
yttrar sig och om det går att utveckla. Även Robert Thorp lyfter problematiken kring 
begreppet och skriver att trots dess starka ställning i svensk historiedidaktik och 
styrdokument finns skilda åsikter kring hur begreppet kan tolkas (Thorp, 2013, s. 97). 
 
I Skolinspektionens kvalitetsrapport Undervisning i historia (2015) kritiseras 
historieundervisningen i den svenska högstadieskolan, och Skolinspektionen hävdar att 
det finns brister när det handlar om att utveckla elevernas historiemedvetande. Bland 
de rekommendationer som ges i kvalitetsgranskningen menar Skolinspektionen att för 
att höja kvaliteten på historieundervisningen behöver denna planeras och genomföras 
på ett sätt som ger eleverna möjligheter att utveckla alla de förmågor som anges i 
kursplanen för historieämnet. Dessutom rekommenderar Skolinspektionen 
undervisande lärare att se över de läromedel som används och vid behov byta ut eller 
komplettera dessa, för att garantera att eleverna får möjligheter att utveckla förmågorna 
och därmed historiemedvetandet (Skolinspektionen, 2015, s. 28). Detta eftersom 
granskningen visar att de läromedel som skolorna köper in fungerar som en norm för 
vilka områden som behandlas och i vilken utsträckning de behandlas i historieämnet. 
Skolinspektionen anser att lärarna därmed inte gör en egen värdering av läromedlen 
och dess förutsättningar att utveckla förmågorna i kursplanen och då även 
historiemedvetandet (Skolinspektionen, 2015, s. 31). Rekommendationen kan då tolkas 
som att varje lärare själv, eller tillsammans med sitt arbetslag, ska avgöra vilka metoder 
och vilket material som fungerar bäst för att ge sina elever möjlighet att utveckla sitt 
historiemedvetande. 
  
Undervisning i historia ska enligt Skolverket (2015, s. 188) syfta till att utveckla elevers 
historiemedvetande. Skolinspektionen menar att det finns brister i 
historieundervisningen som kan åtgärdas genom att bland annat se över de läromedel 
som används i undervisningen. Skolinspektionen hävdar med andra ord att man kan 
åtgärda brister i undervisningen på detta sätt, och av den anledningen kan det vara 
relevant att studera vad forskningen säger om läromedels potential att utveckla 
historiemedvetandet.  
 



 

2 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av lärarens uppdrag enligt styrdokumenten och även Skolinspektionens 
rekommendationer kring lärares val av läromedel är syftet med denna litteraturstudie 
att undersöka vad tidigare forskning säger om läromedlens potential att utveckla ett 
historiemedvetande. Eftersom det finns olika typer av läromedel och 
undervisningsmetoder, och eftersom dessa kan ge uttryck för historiemedvetande på 
olika sätt, delar jag upp denna studies syfte i frågeställningar som mer konkret kan 
tydliggöra läromedlens potential att utveckla historiemedvetandet hos eleverna. Dessa 
frågeställningar är: 
 

 Vilka egenskaper bör ett läromedel ha för att bidra till att historiemedvetandet utvecklas 
enligt den studerade forskningen? 

 Hur kan läromedlet användas i undervisningen för att bidra till att historiemedvetandet 
utvecklas enligt den studerade forskningen? 

 
3 Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att ge en förståelse för hur begreppet historiemedvetande 
beskrivs och kan användas, och även hur historiemedvetande kan aktiveras och 
utvecklas. Eftersom bland annat kursplaner och kommentarmaterial är de 
styrdokument som lärare har att utgå ifrån vid planering och genomförande av 
undervisning beskrivs här även vad dessa säger om historiemedvetande. Vidare 
förklaras vad som definierar begreppet ”läromedel”, och dessutom beskrivs ”läromedel 
i undervisningen” för att förtydliga vad som kan omfatta det begreppet.  
 

3.1 Historiemedvetande 
3.1.1 Vad är historiemedvetande? 

Det brukar i svensk historiedidaktisk forskning hävdas att begreppet 
historiemedvetande introducerades av den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst 
Jeismann 1979 (Karlsson, 2009, s. 48). Den danske historiedidaktikern Bernard Eric 
Jensen har presenterat en tolkning av Jeismanns syn på historiemedvetandet. Denna 
tolkning har fått stort genomslag i svensk historiedidaktisk forskning (Thorp, 2013, s. 
100). Jensen menar att historiemedvetandets fyra definitioner enligt Jeismann är: 
 

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, oföränderligt och utan förutsättningar. 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 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. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga 
samhällen. 

(Jensen, 1997, s. 51) 
 
Jensen utgår från vad han kallar Jeismanns andra synsätt för att definiera begreppet, det 
vill säga sambandet mellan tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden och 
perspektiv på framtiden (Jensen, 1997, s. 53). Jensen anser att om man definierar 
historiemedvetande på endast detta sätt resulterar det i ett brett och vidsträckt begrepp 
(Jensen, 1997, s. 53). Jensen menar att Jeismanns andra synsätt snarare innebär ett 
tidsmedvetande, och menar att historiemedvetandet endast ska ses som en del av detta 
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tidsmedvetande (Jensen, 1997, s. 54). Jensen hävdar att om historiemedvetandet ska 
utvecklas behöver förståelsen för sambanden mellan tidsdimensionerna då, nu och 
sedan inkludera processer som utvecklats genom och tack vare människors handlingar 
(Jensen, 1997, s. 54). Jensen menar att olika läro- och bildningsprocesser kan bidra till 
att historiemedvetandet utvecklas (Jensen, 1997, s. 74). Jensen beskriver fem sådana 
processer som kan anses vara betydelsefulla för att utveckla historiemedvetandet: 
 

 historiemedvetande som identitet 
 historiemedvetande som mötet med det annorlunda 
 historiemedvetande som socio-kulturell läroprocess 
 historiemedvetande som värde- och principförklaring 
 historiemedvetande som berättelse 

(Jensen, 1997, s. 74) 
 

De första två läroprocesserna ses av Jensen som sammanvävda och kan tolkas som att 
man får en förståelse för vem man är, vilka vi är och då samtidigt vilka de andra är, de 
som inte är som oss. Vid förflyttning mellan dåtid, nutid och framtid möter man ”de 
andra”, och att förstå dem innebär att man förstår sig själv. Sådana läroprocesser kan 
dessutom forma och förändra känslor och åsikter (Jensen, 1997, s. 74). Även 
historiemedvetande som socio-kulturell process och värde- och principförklaring har 
ett samband. Jensen menar att människor måste koppla ihop sitt tidsmedvetande med 
en förståelse för hur man kan och skall leva, och anser att detta är nödvändigt för att 
leva och fungera tillsammans med andra i ett samhälle (Jensen, 1997, s. 76–77). 
 
Den femte läroprocessen handlar om ”människors förmåga att kunna förstå och 
framställa sina egna och andras liv som konkreta och specifika förlopp i tid och rum” 
(Jensen, 1997, s. 78). Jensen menar dock att denna process, historiemedvetande som 
berättelse, inte helt kan skiljas från till exempel historiemedvetande som identitet och 
möte med det annorlunda. Detta eftersom dessa läroprocesser ofta har karaktär av 
berättelser (Jensen, 1997, s. 78). Jensen menar även att människors historiemedvetande 
är nödvändigt för deras identitet, sociala kunskaper och handlingar, och att människor 
som individer och grupper är skapade och skapare av historia (Jensen, 1997, s. 60). 
 

3.1.2 Hur utvecklas ett historiemedvetande? 

I sin artikel ”Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?” (2013, 
s. 97) skriver Robert Thorp att trots dess starka ställning i svensk historiedidaktisk 
forskning och svenska skolans styrdokument för grund- och gymnasieskola, finns det 
inte något entydigt svar på hur begreppet historiemedvetande ska uppfattas och vad 
det innebär. Thorp menar att begreppets användning legitimeras på olika sätt i svensk 
forskning, det vill säga de delar i begreppet som anses vara de mest betydande (Thorp, 
2013, s. 107). Enligt författaren är det i forskningen vanligast att hävda att 
historiemedvetandet är betydelsefullt för en människas identitet, och hur vi förstår oss 
själva och vår omgivning (Thorp, 2013, s. 107). Dessutom säger forskningen enligt 
Thorp (2013, s. 107) att historiemedvetandet har en förmåga att göra oss till moraliskt 
bättre människor. Det som är gemensamt i svensk forskning är att historiemedvetande 
handlar om att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden (Thorp, 
2013, s. 102). 
 
Thorp beskriver att man inom den svenska historiedidaktiska forskningen har lite olika 
syn på hur historiemedvetandet aktiveras och utvecklas. Han kategoriserar olika synsätt 
kring hur man inom forskningen anser att detta kan ske och beskriver dem som 
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berättelsen, mötet mellan den ”lilla” och den ”stora” historien, omvälvande händelser, normativa 
värden, genetisk-genealogiska samband och historiskt tänkande (Thorp, 2013, s. 108). 
 
Thorp menar att när människor skapar berättelser om sig själva eller historien behöver 
de använda sitt historiemedvetande för att dels sortera historiekunskaperna och dels 
uttrycka sig meningsfullt. Dessutom handlar detta synsätt om att hitta verktyg för att 
skapa historiska berättelser, för att sedan kunna utveckla historiemedvetandet (Thorp, 
2013, s. 109). När det handlar om mötet mellan den ”lilla” och den ”stora” historien menar 
Thorp att när en person på ett personligt plan knyter an till den historia som möter 
denne, i till exempel historieundervisningen, kan detta aktivera och utveckla 
historiemedvetandet (Thorp, 2013, s. 109). Thorp skriver vidare att man inom 
forskningen brukar hävda att omvälvande händelser kan aktivera och utveckla en persons 
historiemedvetande (Thorp, 2013, s. 110). Han menar att när den verklighet eller de 
värderingar som människor tar för givet förändras eller ifrågasätts, finns ett behov av 
att omvärdera de tankar en människa har för att skapa mening och förståelse i sin egen 
tillvaro (Thorp, 2013, s. 110). 
 
Med normativa värden menar Thorp att när elever möter moraliska värden i 
undervisningen som till exempel frihet och jämlikhet är de mer eller mindre tvingade 
till att koppla detta till samband mellan tidsdimensionerna, för att kunna utveckla 
historiemedvetandet (Thorp, 2013, s. 110). Genetisk-genealogiska samband innebär 
förmågan att förstå historien både framlänges och baklänges (Thorp, 2013, s. 111). 
Thorp förklarar att för att förstå historia genetiskt innebär det att en person kan se 
historisk förändring och utveckling framåt. Han menar att med utgångspunkt i en 
historisk händelse eller tid kan man se hur historien utvecklas efter denna punkt (Thorp, 
2013, s. 111). För att förstå historia genealogiskt innebär det att man utgår från nutiden 
när man närmar sig historien bakåt i val av frågor och perspektiv (Thorp, 2013, s. 111). 
Det sista synsättet som Thorp beskriver är historiskt tänkande. Thorp skriver att enligt 
forskningen innebär detta att för att historiemedvetandet ska kunna utvecklas måste en 
individ ha historiska förkunskaper, och en förmåga att tolka denna kunskap på ett 
kvalitativt sätt (Thorp, 2013, s. 112). 
 
Av detta drar jag slutsatsen att begreppet historiemedvetande främst handlar om en 
förmåga att förstå sambanden mellan tidsdimensionerna då, nu och sedan, i svensk 
historiedidaktisk forskning.  Detta utgår från Jensens tolkning av Jeismanns andra 
definition av begreppet, det vill säga att ”historiemedvetande innefattar sammanhangen 
mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” 
(Jensen, 1997, s. 51). Detta är även Jensens utgångspunkt för hur begreppet ska förstås, 
men han menar att det inte räcker för att utveckla historiemedvetandet. 
Tidsperspektivet behöver kopplas till läroprocesser för att synliggöra 
historiemedvetandet (Jensen, 1997, s. 53–54). Jensens läroprocesser som tidigare 
beskrivits i detta avsnitt kan dessutom kopplas till den svenska forskning som Thorp 
beskriver i sin artikel, när det handlar om att aktivera och utveckla historiemedvetandet, 
genom till exempel berättelser, identitet, värden och en förståelse för historia i ett längre 
tidsperspektiv. 
 

3.2 Styrdokument och historiemedvetande 
Syftesbeskrivningen i kursplanen för historieämnet (Skolverket, 2015, s. 188) 
genomsyras av vikten av att utveckla ett historiemedvetande. Undervisningen i historia 
ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om historiska sammanhang och 
därmed sitt historiemedvetande. Skolverket menar att ”historiemedvetande” innebär en 
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förståelse för hur det förflutna påverkar hur vi ser på nutiden och då även hur vi 
uppfattar framtiden (Skolverket, 2015, s. 188). Eleverna ska genom undervisningen 
dessutom få förutsättningar att ”tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad 
förståelse för nutiden” (Skolverket, 2015, s. 188). Vidare ska eleverna utveckla en 
förståelse för hur historia används i samhället och vardagslivet för att på så sätt få 
perspektiv på sin egen identitet (Skolverket, 2015, s. 188). Undervisningen i ämnet ska 
därmed ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att: 

 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, 

kulturmöten och utvecklingslinjer, 

 kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 

 reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 

perspektiv, och 

 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 
(Skolverket, 2015, s. 188) 

 
Dessa fyra förmågor handlar om en historisk referensram, historiskt källmaterial, historiebruk 
och historiska begrepp. I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia (2011) står 
det att kursplanen utgår från att alla människor har ett historiemedvetande och att 
”historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden”. 
Av den anledningen är det övergripande syftet med historieundervisningen att utveckla 
historiemedvetande (Skolverket, 2011, s. 6). 
 
Dessutom förtydligas kursplanens förmågor ytterligare i kommentarmaterialet. Bland 
annat menar Skolverket (2011, s. 7) att för att eleverna ska förstå sin egen tid och 
förhålla sig till framtiden behöver de en historisk referensram. Eleverna ska även genom 
den historiska referensramen utveckla kunskap om historiska sammanhang som 
påverkat deras egen tid, vilket kan öka förståelsen för orsaker som förändrat samhället 
och att detta påverkar dem och deras omgivning (Skolverket, 2011, s. 7). Genom den 
historiska referensramen ska elever även få möjlighet att utveckla en kronologisk 
överblick, det vill säga en förståelse för orsaker till och konsekvenser av förändringar i 
samhället i ett längre tidsperspektiv (Skolverket, 2011, s. 7). Skolverket skriver att 
eleverna ska utveckla förmågan att kritiskt granska källor ur ett historiskt perspektiv 
(Skolverket, 2011, s. 7). 
 
Förutom denna kritiska granskning av historiska källor anser Skolverket att när eleverna 
kommer i kontakt med historiskt källmaterial kan ämnet bli mer levande för dem, och 
menar att när de lär sig om det förflutna utvecklas historiemedvetandet (Skolverket, 
2011, s. 8) Dessutom utvecklas en historisk empati eftersom eleverna, genom de 
historiska källorna, möter livsberättelser och kan då leva sig in i de förhållanden och 
värderingar som gällde i dåtiden (Skolverket, 2011, s. 8). Enligt Skolverket handlar 
historiebruk om att eleverna ska få kunskap om hur historia kan användas för olika 
syften och en förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och vardagen 
(Skolverket, 2011, s. 8). Skolverket menar att när eleverna får kunskap om hur historia 
används kan de upptäcka och förstå hur historia kan påverka människor på olika sätt 
och i olika sammanhang (Skolverket, 2011, s. 8). 
 
Det är tydligt att Skolverkets syn på historiemedvetande är påverkat av den 
historiedidaktiska forskning som tidigare beskrivits, till exempel att historiemedvetande 
innebär en förståelse för sambanden mellan tidsdimensionerna då, nu och sedan. Om 
elever får möjlighet att utveckla alla de förmågor som anges i kursplanen i historia borde 
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de, enligt Skolverket (2011, s. 6–8), med andra ord även ha en möjlighet att utveckla 
historiemedvetandet. Genom en förståelse för tidsdimensionernas samband, genom att 
komma närmare sin och andras historia, och genom att få använda historia och förstå 
hur andra använder den kan det medverka till att historiemedvetandet utvecklas. Det 
betyder att om eleverna erbjuds alla dessa möjligheter i undervisningen, genom bland 
annat olika läromedel och arbetsmetoder, skulle detta kunna ge dem möjligheter att 
aktivera och utveckla sitt historiemedvetande. 

 
 

3.3 Läromedel 
3.3.1 Vad är läromedel? 

 

läromed|el subst. -let =, best. plur. -len ·pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i 

undervisningen om böcker, bildband m.m. 

Nordstedts svenska ordbok. En ordbok för alla (2003, s. 670) 

 

I Skolverkets artikelserie ”Tema Läromedel” (Skolverket, 2015) beskrivs olika 
perspektiv kring läromedel i skolan. Under rubriken Vad är läromedel? tas frågan upp 
och Skolverket (2015) förklarar att det inte finns någon centralt bestämd definition av 
läromedel, men att skolförordningen från 1971 beskriver det som alla resurser som kan 
användas i undervisning. Senare användes begreppet ”basläromedel” och innefattade 
läroböcker som kurslitteratur, textböcker, bibeln, ljudböcker och instruktioner. Idag är 
begreppet läromedel breddat och i det ingår även numera ”texter eller andra former av 
representationer i radio, TV, film, tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer” 
(Skolverket, 2015). Begreppet läromedel närmar sig även definitionen ”resurser för 
lärande” (Skolverket, 2015). 

 

3.3.2 Läromedel i undervisningen 

I Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik (2009, s. 53–
54) skriver Magnus Hermansson Adler att läroboken är det läromedel som påverkar 
och styr undervisningen mest, trots att lärare inte är bundna till att använda just 
läroböcker i sin undervisning. Däremot har lärare en skyldighet att använda något typ 
av läromedel som till exempel resurser tillgängliga i skolbiblioteket, Internet och 
dagstidningar (Hermansson Adler, 2009, s. 54). 
 
I artikeln “Different Kinds of Teaching Resources – Different Kinds of Learning? 
Teachers’ Ends and Means” (2010, s. 121) skriver Monika Vinterek att i ett klassrum, 
vilket som helst, pågår ofta flertalet aktiviteter baserade på olika typer av läromedel. Det 
kan förutsättas att lärarens syn på vilka läromedel som är lämpliga för arbetsmomentet 
påverkar aktiviteterna i klassrummet (Vinterek, 2010, s. 121). Vinterek menar att 
lärarens val av läromedel kan antas bero på syftet med undervisningen och vilka 
förmågor som läraren ämnar utveckla hos eleverna (Vinterek, 2010, s. 121). 
 
Hermansson Adler (2009, s. 53) skriver att trots att läroboken fortfarande är en central 
del av historieundervisningen var det tidigare vanligare att historieläroboken var det 
enda läromedlet som användes i undervisningen. Under senare tid varieras 
undervisningen och läroboken används bland annat som introduktions- eller 
avslutningsmaterial till ett arbetsmoment. Läroboken används även som ett underlag 
för sammanfattningar och berättelser, som referensverk och ett komplement till andra 
läromedel (Hermansson Adler, 2009, s. 53–54). 
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Robert Thorp skriver, i sin licentiatavhandling Historical Consciousness, Historical Media, 
and Historical Education (2014, s. 13), att allt som förmedlar historia egentligen kan vara 
ett historiskt medium eller läromedel. Han ger exempel som historielärobok, en lärare 
eller en gammal gitarrförstärkare, och menar att alla dessa förmedlar historia på sitt sätt 
(Thorp, 2014, s. 13). Thorp menar att det är sättet som dessa historiska medier används 
i undervisningen och inte nödvändigtvis vad de kommer i för form som är av betydelse 
(Thorp, 2014, s. 13). Han skriver att även saker som inte anses vara historiska mycket 
väl kan bli det om de används med det syftet (Thorp, 2014, s. 13). 
 
Om man utgår från att läromedel är ”resurser för lärande” (Skolverket, 2015) och allt 
som förmedlar historia (Thorp, 2014, s. 13) kan dessa utöver läroboken i historieämnet 
innebära en mängd olika typer och kombinationer. Det kan till exempel vara i form av 
bilder, film, musik, skönlitteratur, närmiljön (lokalhistoria), rollspel, digitala verktyg, 
ting och historiska berättelser, muntligt eller i skrift. Till exempel är en muntlig källa i 
form av en intervju en så kallad primärkälla, det vill säga att källan inte tolkats i flera led 
utan kommer direkt från ursprungspersonen (Riksarkivet, 2015). Det innebär att en 
intervju med en äldre person som upplevt den historiska händelse eller tid som ska 
beskrivas av eleven kan vara ett läromedel, som utgör underlag för ett moment i 
historieundervisningen, beroende på syftet med denna. 
 
Med bakgrund i det som skrivits i detta avsnitt kan en slutsats dras att läromedel kan 
vara en mängd olika saker, och det verkar finnas få begränsningar på vad som skulle 
kunna ingå i en lärares undervisning. Däremot behöver läromedlen användas på ett sätt 
som möter undervisningens syfte. Detta kan tolkas som att den enda begränsning en 
lärare har när det gäller läromedel är sin egen uppfinningsrikedom i relation till sin 
ämneskunskap och yrkeskompetens. 
 

 
4 Metod 
I boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap skriver Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s. 17) att mängden publicerade vetenskapliga studier 
försvårar för den enskilde läraren, rektorn eller forskaren att se över kunskapsläget och 
därför behövs resultat från flera studier sammanställda på ett systematiskt sätt. Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s. 31) skriver att en systematisk litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne eller 
problemområde. Det som kännetecknar en systematisk litteraturstudie är dess 
transparens i form av tydligt redovisade metoder och strategier (Eriksson Barajas m.fl., 
2013, s. 28). 
 
Med stöd av tidigare nämnda bok är metoden för denna studie en systematisk 
litteraturstudie där tidigare forskningslitteratur söks efter relevans, samlas in, granskas 
och sammanställs för att sedan användas i syfte att besvara frågeställningarna. Jag har 
valt att analysera litteraturen genom en kvalitativ innehållsanalys där syftet, enligt 
Eriksson Barajas m.fl., är att identifiera mönster och teman för att kunna beskriva 
fenomen (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 147). 
 
Denna systematiska litteraturstudie har som tidigare nämnts en kvalitativ ansats. Enligt 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 60) bör en sådan ansats ha trovärdighet och 
överensstämmelse. Detta kan likställas med begreppen reliabilitet och validitet. Om en 
litteraturstudie har hög reliabilitet betyder det att om metoden replikeras blir resultatet 
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samma som vid tidigare sökningar (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 103). Validitet 
handlar om att mäta det som är avsett att mätas, utifrån exempelvis en studies syfte och 
frågeställningar (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 105). I relation till denna studie 
diskuteras dessa begrepp i avsnittet ”Metoddiskussion”. 
 
Detta avsnitt av studien beskriver etiska överväganden, avgränsningar, sökprocess, 
urval, samt presentation och analys av utvald litteratur. 
 

4.1 Etiska överväganden 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69) skriver att vid systematiska 
litteraturstudier bör etiska överväganden göras gällande urval och presentation av 
resultat. Man behöver tänka på att välja studier där noggranna etiska överväganden 
gjorts, redovisa all litteratur som ingår i studien och spara denna på ett säkert sätt i tio 
år samt presentera alla resultat som både stöder och inte stöder hypotesen. Detta 
eftersom det är oetiskt att endast presentera litteratur som stöder forskarens egen åsikt 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013 s. 70). 
 
Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002, s. 6–14) beskriver fyra huvudkrav gällande 
individskyddet inom forskning. Dessa huvudkrav är: 

 Informationskravet: Forskaren skall informera deltagarna om 
forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Deltagarna ska själva få välja om de vill medverka eller inte. 

 Konfidentialitetskravet: Enskilda personer ska inte kunna identifieras i texten. 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas 
för forskningen. 

 
I analysen av utvald litteratur ingår en kontroll gällande de forskningsetiska 
huvudkraven och på vilket sätt författaren tagit hänsyn till dessa i sin forskning. 
 

4.2 Sökprocessen 
I den här delen av metodbeskrivningen förklarar jag sökprocessen gällande denna 
litteraturstudie. Jag förklarar mina val av databaser, sökord, avgränsningar, och resultat 
av dessa val, bortfall samt urval. 
 

4.2.1 Databas 

I sökprocessens början användes databasen LIBRIS, vilken är en nationell söktjänst 
med information om svenska titlar. Tjänsten drivs och utvecklas av Kungl. Biblioteket. 
Eftersom sökning i LIBRIS resulterade i flera relevanta träffar gjordes endast 
kontrollsökningar på databaserna Google Scholar och DiVA. Jag använde samma 
sökord och avgränsningar som anges nedan vilket inte resulterade i några nya träffar, 
som enligt mig var av värde för denna uppsats. 

 

4.3.2 Sökord och avgränsningar 

Denna systematiska sökning grundades på sökord som sammanfattar syftet med 
studien. Begreppet ”historiemedvetande” är grunden för denna uppsats och är därmed 
det mest relevanta ordet att använda vid sökning av litteratur. För att bredda sökningen 
gjordes även en trunkering vilket innebär att man ersätter början eller slutet av ett ord 
med en asterisk (*) (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 81). Här blev sökordet ”historie*” 
med anledning att söka fram litteratur med nyckelord så som till exempel historiedidaktik, 
historieundervisning, historiebruk och historieanvändning. Jag valde även att försöka söka 
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bredare utifrån vald problemställning och använde då sökfraserna ”läroböcker 
historia”, ”läromedel historia” samt trunkeringen ”undervisning historie*”. 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 31) anser att en litteraturstudie 
bör fokusera på aktuell forskning. Av den anledningen gjordes en tidsavgränsning och 
endast resultat som publicerats mellan åren 2000 och 2016 beaktades. Även en 
avgränsning i språk gjordes och endast resultat skrivna på svenska fanns med i 
sökningen. Denna avgränsning gjordes eftersom jag ville se vad det fanns för forskning 
som behandlade den svenska skolan utifrån syfte och frågeställningar. Detta är av 
intresse eftersom det är i det skolväsendet jag själv kommer att utöva mitt framtida yrke 
som lärare. Det finns forskning som behandlar svensk skola och är skriven på engelska, 
men på grund av denna studies tidsbegränsning ansågs det inte möjligt att gå igenom 
den mängd träffar som engelska sökord genererar. Det hade med andra ord tagit för 
lång tid att avgöra vilka träffar som handlade om historiemedvetande och läromedel i 
svensk skola, i relation till denna studies tidsbegränsning. Dessutom fanns risken att 
det tagit längre tid att bearbeta texter på engelska än på svenska, då det inte är forskarens 
modersmål. Svårigheter tillkommer då även när den engelska texten är vetenskaplig och 
innehåller begrepp som är obekanta för forskaren.  
 
Ytterligare avgränsningar gjordes i form av att endast inkludera ’avhandlingar’ dels för 
att begränsa antalet träffar och dels med syftet att säkerställa kvaliteten på litteraturen 
som skulle analyseras. Detta eftersom avhandlingar är granskade av forskare genom 
peer-review. Tanken med denna studie var från början att utifrån syftet fokusera på 
årskurs 4–6, men på grund av att tillgänglig forskning ofta behandlar undervisning av 
elever i högre årskurser valdes denna avgränsning bort för att öka antalet träffar i 
sökningen. I tabellen nedan visar jag vad sökningen resulterade i gällande antal träffar, 
lästa titlar, lästa sammanfattningar, lästa i helhet och utvalda avhandlingar. 
 
Tabell: Sökresultat 

Sökord Databas Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
samman- 
fattningar* 

Lästa i 
helhet 

Urval 

historie- 
medvetande 

LIBRIS 2000–2016, 
svenska, 
avhandlingar 

23 23 12 8 5 

historie* LIBRIS 2000–2016, 
svenska, 
fritt online, 
avhandlingar 

73 73 3 2 0 

läroböcker 
historia 

LIBRIS 2000–2016, 
svenska. 
avhandlingar 

5 5 0 0 0 

läromedel 
historia 

LIBRIS 2000–2016, 
svenska. 
avhandlingar 

16 16 0 0 0 

undervisning 
historie* 

LIBRIS 2000–2016, 
svenska. 
avhandlingar 

16 16 2 0 0 

*I vissa fall inkluderades även innehållsförteckning, syfte, frågeställningar och delar av inledning. 

 

4.3.3 Bortfall 

Vid databassökningarna som redovisats ovan gjordes flera medvetna val av att välja 
bort avhandlingar till denna litteraturstudie. Dels dök flera avhandlingar upp som 
dubbletter i sökresultatet, vilka av förklarliga skäl valdes bort, och dels valdes de 
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avhandlingar bort som inte var relevanta för denna uppsats syfte och frågeställningar. 
Hänsyn togs även till den tidsbegränsning som arbetet med denna studie innebar, vilket 
även detta resulterade i en del bortfall av litteratur. 

 

4.3.4 Urval 

Av de tio avhandlingar som lästes i sin helhet valdes fem ut för analys. Urvalskriterierna 
utgick från frågor som relevans och etik, det vill säga om avhandlingarna behandlade 
begrepp som bland annat historiemedvetande och läromedel, samt om författaren gjort 
forskningsetiska ställningstaganden. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31) finns det 
inga regler som säger hur många studier som ska ingå i en litteraturstudie. Denna 
litteraturstudies urval kan anses vara få och dessutom kan de empiriska 
undersökningarna som litteraturen baseras på anses vara små vilket kan ifrågasätta 
studiens trovärdighet. Men eftersom ovanstående urvalskriterier följts anses detta antal 
vara tillräckligt för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. Tabellen nedan 
visar detaljer kring de utvalda avhandlingarna och hur de mötte mina kriterier under 
urvalet. 
 
Tabell: Urval 

Författare, (utgivningsår),  titel, 
utgivningsort & förlag/utgivare 

Typ av text? 
Relevanta begrepp 
i texten 

Etiska 
ställningstaganden 

Ammert, Niklas (2008). 
Det osamtidigas samtidighet. 
Historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år. 
Uppsala: Sisyfos förlag 

Doktors-
avhandling 

historiemedvetande 
läroböcker 
historieläroböcker 

Textanalys 

Berntsson, Kerstin (2012). Spelar 
släkten någon roll? ”Den lilla 
historien” och elevers 
historiemedvetande.  Lund: Lunds 
universitet 

Licentiat-
avhandling 

historiemedvetande 
narrativ 
läroböcker 

Följer, enligt egen 
utsago, Vetenskaps-
rådets forsknings-
etiska riktlinjer. 

Dahl, Steven (2013). 
Folkmord som film. Gymnasieelevers 
möte med Hotel Rwanda – en 
receptionsstudie. 
Lund: Lunds universitet 

Licentiat-
avhandling 

historiemedvetande 
film och 
historieundervisning 

Följer, enligt egen 
utsago, Vetenskaps-
rådets forsknings-
etiska riktlinjer. 

Ingemansson, Mary (2010). ”Det 
kunde lika gärna ha hänt idag” Maj 
Bylocks Drakskeppstrilogi och 
historiemedvetande hos barn i 
mellanåldrarna. Göteborg: 
Makadam förlag 

Doktors-
avhandling 

historiemedvetande 
skönlitteratur 
historiska romaner 

Skriver i texten om 
sina etiska 
ställningstaganden. En 
bilaga visar 
föräldrainformation 
där Vetenskapsrådets 
regler nämns och 
förklaras. 

Johansson, Cecilia (2014). 
Högstadieungdomar skriver historia på 
bloggen: undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt 
medielandskap. Umeå: Umeå 
universitet. 

Licentiat-
avhandling 

historiemedvetande 
historieundervisning 
blogg som läromedel 
digitalt läromedel 

Följer, enligt egen 
utsago, Vetenskaps-
rådets forsknings-
etiska riktlinjer. 

 
4.4 Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av utvald litteratur. Jag har valt att göra en induktiv 
innehållsanalys med en kvalitativ ansats. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s. 53) förklarar att en kvalitativ ansats fokuserar på att tolka och förstå olika 
fenomen, och en innehållsanalys underlättar identifieringen av mönster och teman i 
texten (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 147). Genom en induktiv analys kan forskaren 
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bli medveten om mönster och kategorier som inte är tydligt uttalat i litteraturen 
(Eriksson Barajas m. fl., 2013, s. 148). Efter att den utvalda litteraturen lästs några 
gånger har en jämförande analys gjorts. Studiernas syfte/frågeställningar, val av 
metoder och empiriskt underlag visas i tabellform nedan. 
 
Tabell: Analys 

Författare, 
(utgivningsår), titel, 
utgivningsort & 
förlag/utgivare 

Syfte/frågeställningar Val av metod Empiriskt underlag 

Ammert, Niklas (2008). 
Det osamtidigas samtidighet. 
Historiemedvetande i 
svenska historieläroböcker 
under hundra år. Uppsala: 
Sisyfos förlag 

1. Hur har skolans 
historieläroböcker gett 
uttryck för 
historiemedvetande? 
2. Tillämpning av 
teoretiska redskap och 
analytiska begrepp som 
konkretiserar 
historiemedvetande i 
historieläroböcker. 

Hermeneutisk 
ansats för att 
tolka läroboks-
texter. 

Historieläroböcker utgivna 
1905–2006. 44 stycken med 
målgrupp årskurs 9. 
Särskilda nedslag i 1960-
talet och senaste sekelskiftet 
med fokus på årskurser 3, 6, 
9 samt gymnasiet. Även 
urval gällande specifika 
epoker som behandlas i 
läroböckerna görs. 

Berntsson, Kerstin 
(2012). Spelar släkten 
någon roll? ”Den lilla 
historien” och elevers 
historiemedvetande.  Lund: 
Lunds universitet 

1. Har släkthistoria 
någon betydelse för 
elevers historie-
medvetande? 
2. Påverkas 
historiemedvetandet 
genom möten med äldre 
släktingar?  
3. Kan man upptäcka 
historiemedvetande i 
elevernas texter? 

Hermeneutiska 
perspektiv vid 
tolkning av 
elevtexter. 

Två homogena klasser i 
årskurs nio. 21 respektive 
18 elever deltog i studien. 
Insamlade data: 
Elevtexter, enkäter och 
gruppintervjuer. 

Dahl, Steven (2013). 
Folkmord som film. 
Gymnasieelevers möte med 
Hotel Rwanda – en 
receptionsstudie. 
Lund: Lunds universitet 

Hur och under vilka 
omständigheter kan film 
vara en resurs för att 
aktivera elevers 
historiemedvetande? 

Receptions-
studie. 
Enkätunder-
sökning och 
halvstrukture-
rade intervjuer 

Spelfilmen ”Hotel 
Rwanda”. 
Insamlade data: Elevenkäter 
från 124 gymnasieelever 
och 24 enskilda intervjuer. 

Ingemansson, Mary 
(2010). ”Det kunde lika 
gärna ha hänt idag” Maj 
Bylocks Drakskeppstrilogi 
och historiemedvetande hos 
barn i mellanåldrarna. 
Göteborg: Makadam 
förlag 

Att belysa möjligheterna 
för elever i 
mellanåldrarna att 
utveckla sitt 
historiemedvetande 
genom deltagande i 
undervisning där 
skönlitteratur används 
som det centrala 
läromedlet. 

1. Textanalys 
där syftet är att 
hitta teman 
kopplade till 
undervisning. 
2. Kvalitativ 
ansats vid 
elevanalyser. 

En klass i mellanåldern med 
23 elever. Bearbetning och 
analys av 3 elevers resultat. 
Insamlade data: 
Essäer, boksamtal och 
intervjuer. 

Johansson, Cecilia 
(2014). Högstadieungdomar 
skriver historia på bloggen: 
undervisning, literacy och 
historiemedvetande i ett nytt 
medielandskap. Umeå: 
Umeå universitet. 

Vad karaktäriserar den 
literacy som uppstår när 
en klassblogg utgör ett 
läromedel i historia, och 
hur fungerar detta i 
undervisningen? 

1. Etnografisk, 
intervenerande, 
forsknings-
ansats. 
2. Kvalitativa 
metoder vid 
intervjuer och 
innehållsanalys 
av texter. 

49 medverkande elever i 
årskurs nio, och 1 lärare. 
Insamlade data: 
Enkätundersökning, 
intervjuer av 4 elever och 1 
lärare, analys av elevtexter 
från bloggen och en 
analysuppgift samt ett 
avsnitt i en historielärobok. 

 
I kommande resultatdel av denna studie analyseras litteraturen utifrån identifiering av 
mönster och teman för att förstå och tolka innehållet, med utgångspunkt i de teorier 
kring hur historiemedvetande kan tolkas och utvecklas genom bland annat 
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läroprocesser, som beskrivits i denna studies bakgrundsdel (se Jensen, 1997, s. 53–54, 
s. 74–78, Thorp, 2013, s. 107–112). 

 
4.5 Presentation av litteratur 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som ingår i studien. Denna presentation är en 
förlängning av ovanstående tabell och beskriver kort vad texten handlar om. 
 
I Det osamtidigas samtidighet (2008) undersöker Niklas Ammert de förutsättningar som 
läroböcker ger för utvecklandet av ett historiemedvetande. Han har analyserat 
historieläroböcker som givits ut mellan åren 1905 och 2006 med särskilda 
avgränsningar och urval. Analysen består av jämförelser av hur historiska händelser 
presenteras, i form av textutdrag ur läroböckerna. 
 
Kerstin Berntsson skriver om den så kallade ”lilla historien” i sin avhandling Spelar 
släkten någon roll?  (2012). I denna text vill författaren få svar på om och i så fall hur ett 
historiemedvetande påverkas av intervjuer med äldre släktingar. I den empiriska studien 
som hon presenterar skriver eleverna livsberättelser, den ”lilla historien”, som sätts in i 
den ”stora historien”, det vill säga ett större historiskt sammanhang som till exempel 
förmedlas i historieläroböcker. 

 
I Folkmord som film (2013) vill Steven Dahl ta reda på vilket sätt och under vilka 
omständigheter som film kan vara en resurs i undervisningen för att aktivera ett 
historiemedvetande. I sin studie låter han gymnasieelever möta filmen ”Hotel Rwanda” 
för att belysa meningsfulla processer som kan relatera till ett historiemedvetande. 
 
Mary Ingemansson vill med sin litteraturpedagogiska avhandling, ”Det kunde lika gärna 
hänt idag” (2010), belysa möjligheterna för elever att utveckla sitt historiemedvetande 
genom att använda skönlitteratur som den centrala källan i undervisningen. I denna 
studie använder sig Ingemansson av Maj Bylocks Drakskeppstrilogi som 
undervisningsmaterial. Grunden för hennes resultat kommer från analys av essäer före 
och efter läsning av utvald bok, boksamtal, intervjuer samt elevtexter i form av bland 
annat en faktatext och en skönlitterär text. 
 
Högstadieungdomar skriver historia på bloggen (2014) är Cecilia Johanssons avhandling där 
syftet är att ta reda på vad som sker när en klassblogg används som verktyg för elevernas 
lärande i historia, och hur verktyget fungerar i undervisningen. Utgångspunkten för de 
medverkande eleverna var tiden kring Andra världskriget och fiktiva personskildringar 
utifrån denna tid, i dagboksform på en blogg. 
 
 

5 Resultat 
Här presenterar jag resultaten av litteratursökningen gällande läromedels potential att 
utveckla ett historiemedvetande. Utifrån mina frågeställningar presenterar jag här vad 
litteraturen säger om detta. Frågeställningarna är: 

 Vilka egenskaper bör ett läromedel ha för att bidra till att historiemedvetandet utvecklas 
enligt tidigare forskning? 

 Hur kan läromedlet användas i undervisningen för att bidra till att historiemedvetandet 
utvecklas enligt tidigare forskning? 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 65) är det inom 
utbildningsvetenskap vanligast att integrera analysen med resultatredovisningen, och 
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det är vad jag avser göra i detta avsnitt. Som tidigare beskrivits i metodavsnittet är 
analysmetoden en induktiv innehållsanalys med kvalitativ ansats där jag söker förståelse 
för teman och mönster i litteraturen, som kan medvetandegöra kategorier som inte 
uttryckligen står skrivet (Erikson Barajas, 2013, s. 147–148). I analysen av den utvalda 
litteraturen har teman i form av olika kategorier trätt fram. Dessa kategorier trädde fram 
när litteraturen analyserades med utgångspunkt i teorier kring hur historiemedvetande 
kan tolkas och utvecklas, genom bland annat olika läroprocesser (se Jensen, 1997, s. 
53–54, s. 74–78, Thorp, 2013, s. 107–112). Vissa kategorier visade sig vara specifika för 
en särskild studie medan andra kategorier visade sig i flera studier som en gemensam 
nämnare. Dessa kategorier presenteras i resultaten och i relation till studiens 
frågeställningar. 
 
Resultaten visar att i vissa fall sammanfaller frågeställningarna, men de redovisas ändå 
var för sig, med stöd av kategorierna som beskrivits ovan, för att förtydliga innehållet 
av dessa resultat. 
 

5.1 Vilka egenskaper bör ett läromedel ha för att bidra till att 
historiemedvetandet utvecklas enligt tidigare forskning? 
Utifrån denna frågeställning framkom kategorier som multikronologi, känslor och 
engagemang, värden och elevaktivitet. Dessa kategorier visade sig i litteraturen när denna 
analyserades med utgångspunkt i teorier kring historiemedvetande, och hur det kan 
yttra sig. Kategorierna utgör här underrubriker för att förtydliga resultaten av denna 
studies första frågeställning. 
 

5.1.1 Multikronologi 

Begreppet multikronologi kan användas när man beskriver de tidsdimensioner som 
samverkar vid ett historiemedvetande, det vill säga dåtiden, nutiden och framtiden. 
Denna multikronologi visar sig i historieläroböckers texter och arbetsuppgifter 
(Ammert, 2008, s. 124). Även läroböckernas berättande innehåll kan öka förståelsen 
för samband mellan tidsdimensioner (Ammert, 2008, s. 118). Tidsdimensionerna då, 
nu och sedan är inte jämnt fördelade i historieläroböckerna, utan det förflutna har den 
största platsen i läroböckernas texter. Däremot kan de textdelar ur historieläroböcker 
som beskriver en framtid utifrån den beskrivna dåtiden synliggöra ett tänkande över 
och genom flera tidsdimensioner, och detta kan utveckla historiemedvetandet 
(Ammert, 2008, s. 218). 
 

5.1.2 Känslor och engagemang 

Muntliga källor i form av livsberättelser kan till exempel baseras på en intervju med en 
äldre släkting. Kerstin Berntsson skriver att när känslor berörs på grund av källans 
personliga art aktiveras historiemedvetandet (Berntsson, 2012, s. 166). Berntsson 
menar att när eleverna berörs av en livsberättelse skapar detta mening och sammanhang 
mellan den historiska framställningen och eleven själv (Berntsson, 2012, s. 153). Film 
som läromedel har precis som muntliga källor en förmåga att beröra känslor, på ett sätt 
som exempelvis ett nyhetsreportage inte gör i samma grad (Dahl, 2013, s. 142). Filmer 
som dessutom behandlar gränssättande händelser, som till exempel folkmord, har en 
förmåga att beröra elever känslomässigt och skapar även engagemang som kan aktivera 
ett historiemedvetande (Dahl, 2013, s. 142). Film som därmed berör och som på olika 
sätt engagerar har potential att utveckla historiemedvetandet. 
 
Historisk skönlitteratur kan skapa djupare intresse för och förståelse av det förflutna, 
samtidigt som kopplingar kan göras mellan dåtid och nutid (Ingemansson, 2010, s. 23). 
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När dessutom elevers emotionella engagemang aktiveras genom skönlitterära historiska 
texter är detta fördelaktigt för utvecklandet av ett historiemedvetande. Enligt 
Ingemansson kan detta ske genom att eleverna kan göra jämförelser mellan delar i 
berättelsen och sin egen vardag (Ingemansson, 2010, s. 290). Det betyder att när 
eleverna berörs och engageras av och kan relatera till personer och händelser i olika 
framställningar av historia kan historiemedvetandet utvecklas. Det vill säga att när 
elever på ett personligt plan känner medkänsla för eller känner igen sig i personer och 
händelser i det förflutna, relaterar de detta till sin egen tid och vardag vilket kan utveckla 
deras historiemedvetande. 
 

5.1.3 Värden 

Det visar sig att i historieläroböcker framställs det förflutna i relation till nutiden, och 
att dagens uppfattningar, idéer och värden nästan alltid är närvarande i berättelser om 
det förflutna (Ammert, 2008, s. 217). Ammert menar att värden ger ett kulturellt 
sammanhang som underlättar en orientering mellan tidsdimensionerna (Ammert, 2008, 
s. 215). I läroböckerna kan värden uttryckas som gemenskap och en kontaktyta med en 
annan tid (Ammert, 2008, s. 215). Ammert skriver att värden i form av gemenskap kan 
yttra sig som identitetsskapande. Värden som kontaktyta med en annan tid sätter 
läsaren i förbindelse med denna tid vilken kan öka förståelsen för den tidens samhälle 
(Ammert, 2008, s. 215). 
 
Ammert anser att värdebeskrivningar även kan söka empati och då öka intresset för 
historia, och i detta sammanhang är värdeuttrycken i läroböckerna även uttryck för 
historiemedvetande (Ammert, 2008, s. 216). Det betyder att när läsaren möter 
historieböckernas berättelser och dessa uttrycker värden som läsaren relaterar till i sin 
egen tid kan historiemedvetandet utvecklas, enligt Ammert. Det kan tolkas som att om 
elever möter berättelser som skildrar en annan tids syn på till exempel alla människors 
lika värde kan de relatera det till dagens syn på densamma, och därmed utveckla sitt 
historiemedvetande. 
 

5.1.4 Elevaktivitet 

Johansson skriver att arbetsmetoden i form av en blogg uppmuntrar eleverna till att 
dels skriva egna berättelser och dels läsa sina klasskamraters berättelser. Det öppna 
bloggformatet inbjuder till att eleverna utvecklar en ”historisk förståelse som är större 
än de enskilda berättelserna” (Johansson, 2014, s. 108). Med det menar Johansson att 
elevernas texter tillsammans förmedlar ett större historiskt sammanhang, och detta 
visar på att en läroprocess sker som kan bidra till att historiemedvetandet utvecklas 
(Johansson, 2014, s. 108). Det betyder att eleverna påverkar varandras lärande genom 
läsning av bloggtexterna. Johansson menar att det öppna bloggformatet underlättade 
ett dagboksskrivande som eleverna kunde relatera till, och detta möjliggjorde en 
personlig gestaltning av en fiktiv person som levde i en förfluten tid. Därmed kunde 
kombinationen av detta öppna autentiska skrivande om en fiktiv person resultera i ett 
meningsskapande samarbete mellan eleverna (Johansson, 2014, s. 121). 
 
Johansson anser att hennes studie visar att det sociala samspel mellan eleverna som 
bloggformatet uppmuntrade till gjorde att bloggen blev ett läromedel som i 
kombination med andra läromedel och kunde användas till elevernas meningsskapande 
(Johansson, 2014, s. 121–121). Det innebär att detta meningsskapande på bloggen 
synliggjorde lärprocesser som i sin tur kunde utveckla historiemedvetandet, enligt 
Johansson. Detta genom att tillsammans skapa kunskap för att kunna beskriva fiktiva 
personers liv i det förflutna.  
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5.2 Hur kan läromedlet användas i undervisningen för att bidra till att 
historiemedvetandet utvecklas enligt tidigare forskning? 
Utifrån denna frågeställning visar analysen att kategorier som samhörighet och 
identitetsskapande, engagemang och tolkande aktivitet trätt fram. Dessa kategorier visade sig 
när litteraturen analyserades med utgångspunkt i begreppet historiemedvetande och hur 
det kan utvecklas, enligt historiedidaktisk forskning.  Kategorierna utgör underrubriker 
i detta avsnitt av studien för att förtydliga resultaten. 
 

5.2.1 Samhörighet och identitetsskapande 

Kerstin Berntssons studie visar att eleverna själva beskriver en samhörighet till sina 
släktingar när de lyssnat till deras berättelser, och därmed använder en 
identitetsskapande process (Berntsson, 2012, s. 152.). Berntsson menar att detta yttrar 
sig genom att eleverna får en förståelse för var de kommer ifrån och varför de blivit 
som de är (Berntsson, 2012, s. 152). Det betyder att eleverna skapar sig en identitet 
utifrån sin personliga historia. Berntsson beskriver även hur historiemedvetandet kan 
utvecklas genom den personliga muntliga källan i form av ”faktorer som främjar 
mening” (Berntsson, 2012, s. 153). Dessa är: 
 

 Att lyssna på en verklig persons berättelse 

 Att själv skapa en berättelse 

 Att knyta an till platser och känslor 

 Att knyta an till en person 

 Att ställa meningsfulla frågor 

(Berntsson, 2012, s. 153–157) 

 
Berntsson menar att när eleverna själva beskrev hur det var att lyssna på en verklig 
persons livsberättelse talade de om meningsfullhet. Eleverna i studien menade att 
berättelsen skapade en förståelse för att historiska händelser hänt ”på riktigt”, vilket 
enligt Berntsson främjar historieintresset (Berntsson, 2012, s. 153–154). Det innebär 
att när eleverna lyssnar på en verklig persons historia ser de det som en viktig del i att 
förstå en tid i historien som de själva inte har levt i. När eleverna skapade en egen 
historia utifrån en äldre persons livsberättelse beskrev eleverna att även detta var 
meningsfullt, genom att de fick koppla den personliga historien till ett större historiskt 
perspektiv (Berntsson, 2012, s. 154). Detta större historiska perspektiv tillägnade sig 
eleverna genom lektioner som behandlade den historiska tidsperiod som de skulle 
arbeta utifrån (Berntsson, 2012, s. 41). 
 
Berntsson skriver att en del av historiemedvetandet är att ”skapa sammanhang i tid och 
rum” (Berntsson, 2012, s. 154). När eleverna i Berntssons studie knöt an till platser och 
känslor i samtal med en äldre släkting blev historien mer levande (Berntsson, 2012, s. 
154). Berntsson menar att dessa platser och känslor gavs uttryck i form av minnesbilder 
av maträtter, arbeten, möblering i hemmen, favoritmusik eller klädesplagg. Även 
känslor som kärlek, sjukdom och ekonomisk brist visade sig (Berntsson, 2012, s. 154–
155). Berntsson anser att när eleverna knöt an vardagliga detaljer till sina egna 
erfarenheter kunde de lättare identifiera sig med släktingen, och få en bild av hur deras 
liv och vardag såg ut (Berntsson, 2012, s. 155). 
 
När elever får knyta an till en person, en plats och vardagliga saker är det enklare för 
dem att uppleva mening och förstå historiska sammanhang, och det samma sker när de 
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får lyssna på eller återberätta en persons historia (Berntsson, 2012, s. 155). Berntsson 
menar även att när eleverna ställer meningsfulla frågor till personer, föremål och platser 
kan läraren skapa miljöer där historien berör eleven, och på så sätt kan 
historiemedvetandets läroprocesser utvecklas (Berntsson, 2012, s. 157). Det kan tolkas 
som att dessa meningsskapande faktorer ger elever möjlighet att möta historien på ett 
personligt sätt där olika delar kan kopplas till deras egen vardag. Det betyder att ett 
identitetsskapande sker över tidsdimensionerna vilket främjar historiemedvetandet. 
 

5.2.2 Engagemang 

Steven Dahl menar att hans studie visar att film inte bara handlar om det förflutna utan 
bidrar även till ett engagemang som kan leda till att historia skapas (Dahl, 2013, s. 248). 
Det betyder att när filmen berör och skapar engagemang kan det inspirera ungdomar 
att själva påverka i samhället, vilket innebär att de skapar historia genom historia. Dahl 
(2013, s. 241) skriver att film är ett mycket kraftfullt medium och menar att eleverna i 
hans studie ”läste” filmen ur ett estetiskt perspektiv, det vill säga att de mötte 
berättelsen på ett personligt plan utifrån sina egna förkunskaper, erfarenheter och 
förutsättningar. Förkunskaper i form av folkmordens historia och dokumentärvisning 
menar Dahl gav eleverna en bakgrund och möjlighet att ”utmana” filmens innehåll 
(Dahl, 2013, s. 80). Dahls studie visar att när eleverna i direkt anslutning till 
filmvisningen ställde frågor visade dessa på ett aktiverande av historiemedvetandet, det 
vill säga att eleverna visade att historien berörde dem och meningsskapande processer 
rörde sig över tidsdimensionerna då, nu och sedan utifrån deras frågor och tankar 
(Dahl, 2013, s. 150).  
 

5.2.3 Tolkande aktivitet 

Dahl anser att när eleverna i hans studie ställde frågor som ifrågasatte hur och varför 
folkmorden kunde ske och varför ingen stoppade det, visade de ett historiemedvetande 
utifrån meningsskapande och orientering genom händelsen som filmen förmedlade 
(Dahl, 2013, s. 242). Med bakgrund i detta resultat av hans studie menar Dahl att en 
viktig utgångspunkt i historieundervisningen, och de delar av denna som syftar till att 
utveckla ett historiemedvetande, är att öka lyhördheten för elevers frågor kring 
historiska händelser (Dahl, 2013, s. 242). Det kan tolkas som att när läraren lämnar 
utrymme för frågor och diskussioner efter filmvisningen skulle historiemedvetandet 
kunna utvecklas, eftersom eleverna då får möjlighet att bearbeta filmens innehåll utifrån 
dess historiska innehåll och sig själva i ett tidsperspektiv. 
 
Genom en kombination av att läsa, skriva och diskutera en historisk skönlitterär text 
kan man förändra ett historiemedvetande (Ingemansson, 2010, s. 233). När en elev 
utgår från sin egen föreställningsvärld, drar slutsatser och sedan återgår till romantexten 
med ett nytt perspektiv, kan detta påverka historiemedvetandet (Ingemansson, 2010, s. 
233). Ingemanssons studie visar att enbart läsning av en historisk roman inte räcker för 
att utveckla historiemedvetandet hos elever i mellanåldern, utan kombinationen av att 
läsa, skriva och samtala krävs och dessa moment behöver upprepas (Ingemansson, 
2010, s. 233). Dessutom kan den historiska skönlitteraturen bli ett verktyg för att elever 
genom samtal eller i skrift börjar uttrycka sin egen historia, och då även utveckla 
historiemedvetandet (Ingemansson, 2010, s. 187). 
 
När elever skriver blogginlägg utifrån en fiktiv persons liv tolkar de historiska händelser 
och skeenden genom historisk empati (Johansson, 2014, s. 92, 106). När de dessutom 
sökte och tolkade information om den tidens händelser kunde denna förkunskap hjälpa 
eleverna att förstå och skapa en trovärdig karaktär i sitt berättande (Johansson, 2014, s. 
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49). Johansson studie visar att eleverna kunde se skillnad mellan dåtidens värderingar 
om alla människors lika värde jämfört med nutiden. Detta för att det var frågor eleverna 
kunde förhålla sig till i sin tid, vilket speglades på de fiktiva personerna vars liv de skrev 
utifrån (Johansson, 2014, s. 94). Det kan tolkas som att när elever kan göra samband 
mellan dåtiden och nutiden, till exempel genom samhällets värderingar, utvecklas 
historiemedvetandet. När bloggens öppna form dessutom gav eleverna möjlighet att 
producera kunskap med stöd av varandras berättelser och bloggkommentarer kunde 
detta medverka till att historiemedvetandet utvecklades (Johansson, 2014, s. 108). Det 
betyder att när elever, genom meningsskapande, producerar och tolkar kunskap kan 
lärprocesser utvecklas och då även historiemedvetandet. 
 
 

6 Diskussion 
Detta avsnitt är uppdelat i två diskussionsdelar. I den första delen diskuteras denna 
studies metod bland annat gällande sökprocess och studiens trovärdighet. I den andra 
delen diskuteras resultaten utifrån denna studies syfte, vilket är att ta reda på vad tidigare 
forskning säger om läromedels potential att utveckla ett historiemedvetande. Dessutom 
diskuteras resultaten utifrån styrdokumenten. 
  

6.1 Metoddiskussion 
Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, vilket enligt Eriksson Barajas 
m.fl. (2013, s. 31) innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteratur som är kopplat till det valda syfte som examensarbetet utgår ifrån. Denna 
litteraturstudie anses vara systematisk eftersom den utgår från specifika avgränsningar 
i form av sökord och att endast inkludera avhandlingar på svenska. Dessutom har en 
tidsavgränsning gjorts i sökprocessen för att endast inkludera aktuell forskning 
(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). På grund av dessa avgränsningar kan denna studie 
anses ha hög reliabilitet eftersom de redovisade avgränsningarna är tydliga och 
replikerbara. Däremot kan bortfall vara en tolkningsfråga vilken gör att reliabiliteten 
sjunker. 
 
De bortfall som gjorts i denna studie har varit medvetna val av mig och därmed gjorda 
utifrån min egen tolkning av innehåll och relevans. Dessutom har detta examensarbetes 
tidsbegränsning påverkat delar av bortfallet, vilket kunde ha undvikits om denna varit 
längre. Eftersom forskningslitteratur kan tolkas olika beroende på vem som analyserar 
texten kan detta anses vara problematiskt gällande studiens reliabilitet och därmed 
trovärdighet. Valet att endast inkludera svensk forskning har gjorts på grund av att mitt 
intresse ligger i hur det ser ut i den svenska skolan, gällande läromedel och 
historiemedvetande. Trots att det finns forskning som behandlar svensk skola och är 
skriven på engelska valdes dessa bort, eftersom det inte var möjligt att gå igenom den 
mängd träffar som engelska sökord genererar på den tiden som fanns för att genomföra 
denna studie. Det hade med andra ord tagit för lång tid att avgöra vilka träffar som var 
relevanta för denna studies syfte. Dessutom fanns en risk att vetenskapliga texter på 
engelska skulle ta för lång tid att analysera då detta inte är mitt modersmål. Om jag 
inkluderat forskning från andra delar av världen inom samma ämnesområde hade 
möjligtvis validiteten kunnat säkerställas i högre grad. Dessutom gjordes avgränsningen 
att endast inkludera ’avhandlingar’. Detta var dels för att begränsa antalet träffar och 
dels för att säkerställa kvaliteten på litteraturen som skulle analyseras. Om denna 
avgränsning inte gjorts kunde det ha resulterat i flera relevanta träffar, och även detta 
påverkar validiteten. 
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Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 31) skriver att det inte finns regler som säger hur många 
studier som ska ingå i en litteraturstudie, och att av praktiska och ekonomiska skäl inte 
alltid är möjligt att inkludera all relevant forskning i ämnet. Denna litteraturstudies 
validitet kan ifrågasättas eftersom antal avhandlingar som behandlas kan anses vara få, 
samt att tidsbegränsningen kan ha påverkat studiens storlek gällande antal avhandlingar. 
Dessutom baseras de empiriska undersökningarna i den utvalda litteraturen på relativt 
få informanter vilket också kan anses problematiskt när det gäller generalisering och 
trovärdighet. Denna studies analysmetod har varit en kvalitativ innehållsanalysmed 
induktiv ansats, där syftet varit att identifiera mönster och teman samt att beskriva, 
förstå och tolka (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 147–148). Därför menar jag att trots 
ett möjligen begränsat antal analyserade avhandlingar och det faktum att det empiriska 
underlaget i avhandlingarna av denna anledning skulle kunna anses vara litet, har den 
studerade litteraturen varit relevant för denna studies syfte och frågeställningar. Det vill 
säga att eftersom analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys, som beskrivits ovan, 
och att den analyserade litteraturen enligt urvalskriterierna, som beskrivits i 
metodavsnittet, kan anses vara relevant för den här studien kan validiteten anses vara 
god. 
 
Med bakgrund i det som framgått i denna metoddiskussion anser jag att denna 
litteraturstudie håller god kvalitet gällande validitet och reliabilitet, eftersom det går att 
följa och återskapa min sökprocess samt att syfte och frågeställningar besvaras. 

 
6.2 Resultatdiskussion 
För att förtydliga resultatdiskussionen utgår denna dels från studiens frågeställningar 
och dels från sambanden som visats sig i resultaten. Dessutom diskuteras resultaten 
utifrån styrdokumenten i den svenska grundskolan. Den första underrubriken är 
därmed ”Läromedlens egenskaper”, där resultaten av den första frågeställningen 
diskuteras. Den andra underrubriken är ”Användning av läromedlen”, där resultaten av 
den andra frågeställningen diskuteras. Nästa underrubrik är ”Läromedlen och 
förkunskaper”, där ett samband mellan studierna diskuteras. Den sista underrubriken 
är ”Resultatdiskussion utifrån styrdokumenten”, där styrdokumenten diskuteras, i 
relation till studiens resultat, eftersom dessa är utgångspunkten för lärare som ska 
planera och genomföra undervisning i ämnet. 
 

6.2.1 Läromedlens egenskaper 

Resultaten visar att läroböcker vars egenskaper berör tidsdimensionerna då, nu och 
sedan anses ha potential att utveckla historiemedvetandet (Ammert, 2008, s. 124). 
Jensen (1997, s. 54) menar dock att detta inte räcker utan behöver inkludera processer 
som utvecklas genom människors handlingar. När lärobokens berättelser berör 
nutidens värden anser Ammert att detta ger ett sammanhang som underlättar 
orienteringen mellan tidsdimensionerna (Ammert, 2008, s. 215). Även Jensen (1997, s. 
76–77) menar att man behöver koppla multikronologin till en förståelse för hur man 
kan och skall leva för att fungera i samhället. Detta bekräftas av Thorp (2013, s. 110) 
som skriver att inom den historiedidaktiska forskningen beskrivs det att när elever 
möter moraliska värden i undervisningen knyter de dessa till samband mellan 
tidsdimensionerna, och att det då kan utveckla historiemedvetandet. 
 
De läromedel vars egenskaper berör ett personligt och känslomässigt plan har potential 
att utveckla ett historiemedvetande, som till exempel film, skönlitteratur och 
livsberättelser. Steven Dahl (2013, s. 142) skriver att film påverkar känslor i högre grad 
än till exempel en nyhetsrapportering. Dahl menar att om filmen dessutom skildrar 
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gränssättande händelser, som till exempel folkmord, berörs elever känslomässigt och 
detta skapar engagemang som kan aktivera ett historiemedvetande (Dahl, 2013, s. 142). 
Även Thorp (2013, s. 110) skriver att inom forskning i historiedidaktik menar man att 
omvälvande händelser, som får elever att ifrågasätta och omvärdera sådant de tidigare 
tagit för givet, kan utveckla historiemedvetandet. Film i undervisningen anses av Dahl 
göra att eleverna möter den historiska berättelsen på ett personligt sätt och utifrån sina 
egna förkunskaper och erfarenheter (Dahl, 2013, s. 241). 
 
Även historisk skönlitteratur anses av Ingemansson (2010, s. 290) ha en förmåga att 
beröra känslor. Genom att eleverna berörs av och kan relatera till texten menar 
Ingemansson att historiemedvetandet kan utvecklas (Ingemansson, 2010, s. 290). 
Detsamma anses ske enligt Berntsson om läromedlet är en personlig, muntlig källa. 
Berntsson menar att när elever möter en person som berättar hur det var under den 
tidsperiod som undervisningen behandlar kan eleverna få en känslomässig kontakt till 
personer, platser och händelser i historien, vilket kan utveckla historiemedvetandet 
genom identitetsskapande processer (Berntsson, 2012, s. 153–157). Detta bekräftas av 
Thorp (2013, s. 109) som menar att forskningen i ämnet säger att när elever på ett 
personligt plan knyter an till den historia som förmedlas i till exempel undervisningen, 
kan detta aktivera och utveckla historiemedvetandet. Forskningen visar därmed att när 
läromedlet berör känslor hos eleverna kan de relatera den historiska händelsen till sitt 
eget liv utifrån olika perspektiv och då utveckla historiemedvetandet. 
 

6.2.2 Användning av läromedlen 

Förutom att läromedlet bör ha egenskaper som möjliggör utvecklande av 
historiemedvetande behöver det även användas på ett sätt som kan utveckla 
historiemedvetandet. För att utveckla historiemedvetandet vid läsning av historiska 
romaner anser Ingemansson att läsningen med fördel kombineras med boksamtal och 
egenskrivna texter (Ingemansson, 2010, s. 233). Det innebär att eleverna får möjlighet 
att diskutera den lästa textens innehåll och skriva egna berättelser utifrån detta. Om 
detta arbetssätt upprepas över tid med samma material menar Ingemansson att det 
möjliggör att historiemedvetandet utvecklas (Ingemansson, 2010, s. 233). Jensen (1997, 
s. 78) lyfter berättandets betydelse och menar att läroprocessen ”historiemedvetande 
som berättelse” handlar om att förstå och beskriva sitt egna och andras liv som förlopp 
i tid och rum. Enligt Thorp (2013, s. 109) anses det inom historiedidaktisk forskning 
att eleverna behöver använda detta historiska skrivande som ett verktyg för att kunna 
utveckla historiemedvetandet. 
 
Det verkar då som att flera läsningar av en text, regelbundna samtal om innehåll och 
budskap i texten i kombination med att eleven skriver själv kan påverka och utveckla 
historiemedvetandet. Det kan betyda att en sådan undervisningsmetod behöver 
planeras väl med hänsyn till att alla elever är individer med olika förutsättningar. 
Vinterek (2010, s. 121) anser att det kan antas att lärare väljer läromedel utifrån 
undervisningens syfte och vilka förmågor som ska utvecklas. Läraren behöver förutom 
aktiva val av läromedel dessutom se till att tillräcklig tid finns för upprepning av alla 
moment. Annars skulle det kunna finnas en risk att läraren inte har möjlighet att fullfölja 
arbetsmomentet och därmed motverkar syftet att utveckla historiemedvetandet 
 
Cecilia Johansson anser att hennes studie visar att eleverna aktiverade sitt 
historiemedvetande genom sina fiktiva texter på klassbloggen (Johansson, 2014, s. 108). 
Det skedde enligt Johansson eftersom eleverna producerade kunskap på ett 
meningsskapande sätt som synliggjorde läroprocesser (Johansson, 2014, s. 108). Detta 
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stämmer med Jensen (1997, s. 78) och hans beskrivning av ”historiemedvetande som 
berättelse”. Dels anser Jensen (1997, s. 78) att berättandet är förmågan att beskriva sitt 
eget och andras liv som konkreta förlopp i tid och rum, och dels att denna läroprocess 
inte helt kan separeras från historiemedvetande som identitet och möte med det 
annorlunda. På grund av dagboksformatet som bloggen möjliggjorde visade eleverna 
enligt Johansson att de kunde relatera till sig själv genom den fiktiva person de skulle 
utgå ifrån (Johansson, 2014, s. 121). Bloggformatet anses av Johansson underlätta ett 
kronologiskt skrivande och dagboksformatet kan möjliggöra en personlig relation till 
den fiktiva personen, och kombinationen av dessa bör då påverka historiemedvetandet 
(Johansson, 2014, s. 121). 
 

6.2.3 Läromedlen och förkunskaper 

För att kunna använda ett läromedel på ett sätt som påverkar historiemedvetandet 
behöver man även förstå läromedlets innehåll. Något som är tydligt i forskningen är att 
nästan inget av läromedlen verkar kunna stå för sig själv om syftet är att utveckla 
historiemedvetandet, det vill säga att det behöver kompletteras. Filmvisning, 
skönlitteratur, muntliga källor och dagboksskrivande på en blogg anses i forskningen 
inte kunna vara det enda läromedlet i undervisningen, utan de behöver förberedas 
genom att eleverna ges förkunskaper i ämnet som behandlas i undervisningen och 
arbetsuppgifterna (se Dahl, 2013, s. 80, Berntsson, 2012, s. 41, m.fl.). Thorp (2013, s. 
112) menar att detta berör ”historiskt tänkande” vilket enligt historiedidaktisk 
forskningen innebär att för att utveckla historiemedvetandet behöver eleven ha 
historiska förkunskaper, och förmågan att tolka denna kvalitativt. Berntsson anser att 
för att eleverna ska kunna koppla den personliga livsberättelsen till ett större historiskt 
sammanhang behövs en förståelse för det personliga och förkunskap kring det större 
historiska perspektivet (Berntsson, 2012, s. 41). Det ställer krav på undervisande lärare 
eftersom denne själv då behöver ha ämneskunskap och yrkeskompetens för att 
förmedla det historiska kunskapsinnehållet, och visa på flera perspektiv utifrån detta. 
Det dessutom är viktigt att läraren når eleverna och säkerställer att alla tillägnar sig, 
utifrån sin egen förmåga, den förkunskap som krävs för undervisningsmomenten. 
 
Dahl anser att historisk film som läromedel kräver förkunskaper i de historiska 
händelser som filmen behandlar (Dahl, 2013, s. 80). Men för att förstå filmen, dess 
historiska innehåll och perspektiv anser Dahl att eleverna även behöver reflektera kring 
innehållet och ställa frågor som sedan diskuteras (Dahl, 2013, s. 242). Det kan tolkas 
som att om då filmens innehåll och förkunskaperna som eleverna har gör att deras 
frågor och diskussioner rör sig över och genom tidsdimensionerna kan 
historiemedvetandet utvecklas. Problemet kan vara att eleverna inte tar till sig filmen 
på det sätt som läraren tänkt sig, vilket möjligtvis kan försvåra utvecklingen av 
historiemedvetandet. Det vill säga om läraren planerat ett undervisningsmoment utifrån 
en historisk film med syfte att utveckla historiemedvetandet, behöver denne även vara 
lyhörd när det handlar om hur eleverna reagerar på och förstår filmens innehåll, samt 
de diskussioner och frågor som följer. 
 
Utifrån denna studies resultat kan det vara så att om filmvisningen inte leder till att 
eleverna visar uttryck för processer som utvecklar historiemedvetandet blir 
filmvisningen bara just det, en filmvisning. Utan förkunskaper kring de historiska 
händelser och tidsperioder som läromedlen och undervisningen behandlar kan risken 
vara eleverna inte relaterar till dessa, och därmed inte heller till sig själva eller sin egen 
samtid utifrån ett historiskt perspektiv och genom tidsdimensionerna.  
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6.1.2 Resultatdiskussion utifrån styrdokumenten 

Skolverket skriver att genom historieundervisningen ska elever ges möjlighet att 
utveckla ett historiemedvetande (Skolverket, 2015, s. 188). Skolverket menar att detta 
ska ske genom att eleverna får utveckla förmågor som berör en historisk referensram, 
historiskt källmaterial, historiebruk och historiska begrepp (Skolverket, 2015, s. 188). 
Resultatet av denna litteraturstudie visar att historieläroböcker enligt Ammert (2008, s. 
124) förmedlar en multikronologi, det vill säga sambanden mellan det dåtiden, nutiden 
och framtiden. Detta är även Skolverkets förklaring av begreppet historiemedvetande 
(Skolverket, 2015, s. 188). Denna multikronologi kan kopplas till förmågan att använda 
en historisk referensram eftersom det i denna ingår att få en kronologisk överblick av 
historiska skeenden i ett längre tidsperspektiv (Skolverket, 2011, s. 7). 
 
Skolverket (2011, s. 7) anser dessutom att den historiska referensramen hjälper eleverna 
att förstå sin egen tid och förhålla sig till framtiden utifrån ett historiskt perspektiv. Om 
då läroboken förmedlar multikronologi bör denna vara lämplig att använda i 
undervisningen, om syftet är att utveckla förmågan att använda en historisk 
referensram. Detta eftersom förmågan innefattar bland annat att få en kronologisk 
överblick av historiska skeenden i ett längre tidsperspektiv. Lärobokens möjliga 
multikronologi skulle kunna underlätta denna förståelse. Skolinspektionen (2015, s. 31) 
hävdar dock att lärare inte i tillräckligt hög grad värderar de läromedel som används, 
och då är det inte säkert att den lärobok som används förmedlar multikronologi. Detta 
ställer möjliga krav på undervisande lärare som då behöver säkerställa att läroboken 
förmedlar multikronologi, om syftet med undervisningen är att utveckla 
historiemedvetandet. 
 
En historisk referensram innebär även enligt Skolverket (2011, s. 7) att eleverna ska få 
kunskap om historiska sammanhang som påverkat deras egen tid. Dessutom menar 
Skolverket (2011, s. 8) att elever utvecklar historisk empati genom historiska källor, då 
de kan leva sig in i de förhållanden och värderingar som gällde under den historiska 
händelse eller tidsperiod som behandlas i undervisningen. Berntsson (2012, s. 152) 
anser att när känslor berörs genom livsberättelser kan eleverna leva sig in i hur det var 
att leva i en annan tid samtidigt som de kan förstå hur historien påverkat dem själva, 
vilket enligt författaren kan utveckla historiemedvetandet. Resultaten av denna studie 
visar även att läromedel som film och skönlitteratur anses av författarna beröra på 
liknande sätt (se Dahl, 2013, s. 142, Ingemansson, 2010, s. 290). 
 
Skolverket (2011, s. 8) anser att historiebruk handlar om att få kunskap om hur historia 
och historiska berättelser används för olika syften och en förståelse för hur historiska 
berättelser används i samhället och vardagen. På så sätt menar Skolverket (2015, s. 188) 
att eleverna får perspektiv på sin egen identitet. Resultatet av denna studie visar att när 
elever får använda den historia de tillägnat sig genom undervisningen anses detta av 
författarna ha betydelse för elevers historiemedvetande (se Berntsson, 2012, s. 153–
157, Ingemansson, 2010, s. 187, s. 233, Johansson, 2014, s. 108). Genom att få 
återberätta livsberättelse muntligt eller i skrift menar Berntsson (2012, s. 154) att 
eleverna skapar meningsfulla processer som kan utveckla historiemedvetandet. 
Ingemansson (2010, s. 187) anser att när eleverna använder sina historiska kunskaper i 
form av fakta och skönlitteratur när de skriver egna berättelser kan historiemedvetandet 
utvecklas genom att eleverna då ger uttryck för sin egen historia. När elever skriver 
historia på bloggen anser Johansson (2014, s. 108) att de samtidigt använder sig av 
historia, i form av förkunskaper och sina kamraters blogginlägg. Skolverket (2011, s. 8, 
2015, s. 188) menar att eleverna kan få perspektiv på sin egen identitet när de får en 
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förståelse för hur historia används. I relation till denna studies resultat kan det vara så 
att om eleverna dessutom får använda den tillägnade historien själv borde detta ge 
fördjupad förståelse för deras identitet och vardagsliv. Om de dessutom får en 
förståelse för sambanden mellan tidsdimensionerna i relation till detta skulle 
historiemedvetandet kunna utvecklas.  
 
 

7 Sammanfattning och förslag på vidare forskning 
Studiens resultat visar att när elever får använda den historia de tillägnat sig genom 
undervisningen och läromedlen, genom samtal eller skrift, visar detta på att lärprocesser 
kan ske och därmed en möjlighet att historiemedvetandet utvecklas. Resultaten visar 
även vikten av att eleverna får tillräckliga förkunskaper kring de historiska händelser 
och tidsperioder som undervisningen behandlar, eftersom det kan påverka hur eleverna 
förstår historien som de berörs och använder sig av i undervisningen. Förkunskaperna 
kan även påverka förståelsen för dem själva i ett tidsperspektiv vilket, om dessa brister, 
kan vara negativt för hur deras historiemedvetande utvecklas. Resultaten visar även 
flera likheter mellan läromedlen som beskrivs i litteraturen och vad som anses kunna 
utveckla historiemedvetandet hos elever. Det som kan anses vara den största likheten 
är att när läromedlen berör känslor och skapar engagemang visar resultaten att detta 
kan vara egenskaper som har förmågan att utveckla ett historiemedvetande. När känslor 
berörs genom personlig anknytning eller engagemang för historiska händelser anses 
detta ha stor betydelse för hur historiemedvetandet kan utvecklas. Utifrån denna studies 
resultat kan en slutsats dras att lärarens val av läromedel och arbetsmetod är av yttersta 
vikt i planeringen av ett undervisningsmoment, där syftet är att utveckla 
historiemedvetandet hos eleverna. 
 
Den här litteraturstudien har haft som syfte att undersöka läromedels potential till att 
utveckla ett historiemedvetande. Som nämnt i studiens inledning rekommenderar 
Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning (2015, s. 28) att lärare ser över, byter ut eller 
kompletterar läromedel för att försäkra sig om att eleverna utvecklar de förmågor som 
anges i kursplanen för historieämnet. Därmed behöver läraren själv eller tillsammans 
med kollegor göra aktiva val gällande undervisningsmaterial. Forskningen som 
behandlats i denna litteraturstudie har utgått från elevers användning och förståelse för 
olika läromedel. Dessutom är det forskarna bakom litteraturen som själva, med stöd av 
undervisande lärare, planerat undervisningen utifrån sin avhandlings syfte och 
frågeställningar. Under arbetet med studien har jag funderat över lärarens roll i 
historieundervisningen och hur deras val av läromedel påverkar denna. Vad har lärare 
i svenska skolor för tankar kring hur de använder och förstår de läromedel de arbetar 
med? Varför väljer de just dessa läromedel? Påverkar styrdokumenten dessa val? Detta 
är för mig intressanta frågeställningar som skulle kunna undersökas närmare i framtida 
studier. 
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