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Abstract: 
Människors arbete med att skapa och forma sina identiteter är processer som pågår 

med olika intensitet under hela livet. Enligt de styrdokument som gäller idag, och 

även i tidigare läroplaner, anses historieundervisning ha betydelse för elevers 

utveckling av kunskaper som hjälper dem att förstå sin egen identitet och sin roll i 

den samhälleliga kontexten. Ett väl utvecklat historiemedvetande skrivs också 

fram i kursplanen som ett syfte med historieundervisningen. 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att undersöka vad 

forskning säger om vilken betydelse undervisning i skolämnet historia har för 

identitetsskapande processer hos elever i årskurs 4–6 i relation till den 

undervisning de får ta del av i svensk skola. För att besvara studiens frågeställning 

söktes efter relevanta källor i tre olika databaser; Google Scholar, Summon och 

SwePub.  

Resultatet visar att det finns flera samspelande aspekter som ligger till grund för att 

historieundervisningen ska bli gynnsam för elevernas identitetsskapande. Bland 

annat tillskrivs ett väl utvecklat historiemedvetande vara viktigt samt utvecklande 

av narrativ förmåga, detta stämmer väl överens med innehållet i läroplanen. 

Slutsatsen för denna litteraturstudie är att forskning visar att de identitetsskapande 

processerna hos elever i årskurs 4 – 6 påverkas av vilket perspektiv undervisande 

lärare anlägger på undervisningen. Hur väl förtrogen läraren är med begreppet 

historiemedvetande och hur hen tar sig an det är således avgörande för elevernas 

identitetsskapande processer genom historieundervisning. Detta resultat gäller för 

elever i grundskolans alla stadier.   
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1 Inledning 
Ett av människans grundläggande behov är att bli sedd och bekräftad; att finnas till 

i ett sammanhang där ens närvaro innebär att man betyder någonting för en annan 

varelse. Med andra ord kan man säga att alla individer behöver känna sin egen 

identitet i relation till en samhällelig kontext. Genom olika identitetsskapande 

processer formas vi och blir till de individer vi är. Samspelet med andra människor 

och hur vi blir bemötta i interaktionen med andra är oerhört viktiga för dessa 

processer. Detta är ett område som intresserar mig mycket eftersom jag anser att 

detta ligger till grund för hela vår existens. Sökandet efter sin identitet tänker jag 

mig som ett ständigt pågående arbete. Vi blir liksom aldrig färdiga och vi kan 

alltid välja att förändras. Dessutom förändras vi av yttre omständigheter vare sig vi 

är medvetna om det eller inte.  

För barn och unga är sökandet efter sin identitet i synnerhet påtagligt då det ofta är 

i de tidiga ungdomsåren detta arbete blir extra närvarande i de flesta människors 

liv. Av den anledningen menar jag att skolan och framför allt lärare har en central 

och viktig roll i ungas liv. Ungdomsåren är den tid då en individ börjar fundera 

över meningen med livet, grubbla över existentiella frågor och försöker komma 

underfund med vem hen är, vem hen vill vara och hur hen vill forma återstoden av 

sitt liv. Denna tid tillbringar merparten av individen sin vakna tid i skolan 

tillsammans med sina lärare och klasskamrater. Dessa personer blir således viktiga 

i individens liv och samspelet och interaktionen med dem spelar troligtvis stor roll 

i det identitetsskapande arbetet. 

Genom undervisning i ämnet historia anses eleven kunna få hjälp med att förstå sin 

plats i samhället, i tid och rum (Skolverket 2013, s.12). Förståelsen för kausala 

samband och kronologiskt ordnade händelser kan hjälpa eleven att se meningen 

med sin egen existens: jag finns av en anledning, jag har ett ursprung, mina 

handlingar betyder något och ger effekter för framtiden. Denna förståelse och 

insikt, menar jag, är viktig för alla människor. Därför är det viktigt att med 

utgångspunkt i den lilla historien, den enskilde individens närhet, gå vidare ut i den 

stora historien, i den stora världen, och se vilka samband man kan finna där.  

Under min utbildning till grundlärare 4 – 6 har jag gjort VFU på en skola i 

Mellansverige. På denna skola har ca 80 % av eleverna annan etnisk tillhörighet än 

svensk. Under dessa VFU-perioder har jag kommit att reflektera över huruvida den 

historieundervisning som bedrivs är relevant för dessa elever. Många av dem 

kommer från länder i Europa men en stor del har invandrat från utomeuropeiska 

länder. Hur kan dessa barn påverkas av den historieundervisning de blir föremål 

för? Och framför allt: hur hjälper det dem att förstå sitt eget ursprung och att skapa 

sina identiteter?  

De funderingar som ligger till grund för denna litteraturstudie handlar om huruvida 

historieundervisningen som bedrivs i dagens svenska mellanstadieskolor beaktar 

de identitetsskapande processerna. Tar den hänsyn till den mångkulturalitet som 

råder i dagens Sverige?  Jag vill undersöka om och hur forskarna menar att 

historieundervisning påverkar elevernas förståelse för sin egen betydelse i den 

samhälleliga kontexten. Syftet med min undersökning är således att skapa en 

överblick över vad forskningen visar i frågan.  
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2 Bakgrund  
I bakgrunden redovisas för studien relevanta delar ur den aktuella läroplanen och 

kursplanen för historieämnet i årskurs 4–6 (Skolverket, 2011). En överblick över 

tidigare läroplaner ges också med syfte att synliggöra hur synen på de 

identitetsskapande processerna sett ut tidigare. Därtill definieras de i studien ofta 

förekommande begreppen historiemedvetande och identitet.  

2.1 Koppling till aktuell läroplan 
I den aktuella läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) tillskrivs elevers identitetsskapande stort 

värde. Intentionen enligt läroplanen är således att undervisning och de i skolan 

förekommande aktiviteterna ska utformas på ett sådant sätt att elevers 

identitetsskapande processer gynnas. Detta förstås genom att studera de olika 

avsnitten i styrdokumentet. I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2011, s7–11) berörs detta i flera punkter, bland annat uttrycks att 

”varje enskild elev ska finna sin unika egenart”, att ”delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla” samt att ” Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered-

skap inför framtiden”.  

Genom läsning av de övergripande målen för skolans verksamhet (Skolverket 

2011, s.14) förstås att historiekompetens anses spela en betydande roll. Där kan 

man läsa att skolan ska ansvara för att eleverna får kunskaper om ” det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet” samt om de i Sverige förekommande 

minoriteternas historia. Dessutom skrivs det fram att kunskaper i historia gynnar 

förmågan till samspel med andra människor. Historieundervisning tillskrivs 

således betydelse för elevers identitetsskapande arbete.  

Vidare framgår i Kursplanen för ämnet historia (2011, kap.3.13) att det är viktigt 

att eleverna utvecklar ett historiemedvetande. Detta framgår av följande citat vilket 

inleder kapitlet: 

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. Kvinnor och män har i alla tider 

skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin 

omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra 

vår egen tid. 

(2011, s.172) 

I syftesbeskrivningen belyses också värdet av ett utvecklat historiemedvetande i 

relation till individens identitetsutvecklande. Där skrivs även fram att narrativ är 

viktig i undervisningen som stöd i detta arbete. Innehållet i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) visar 

därmed att historieundervisning betraktas som viktig för elevers arbete med 

utveckling av sin förståelse för sin egen person, alltså det som i denna uppsats 

benämns som identitetsskapande processer.  

Det framgår i det centrala innehållet för historieämnet (Skolverket, 2011, s.174–

175) för årskurs 4–6 att det i huvudsak är Sveriges, Nordens och till viss del 

Europas historia som ska behandlas i undervisningen. Vilken påverkan får det för 
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de elever som har sin kulturella tillhörighet någon annanstans än i den svenska? 

Finns det en paradox här om man beaktar att svensk skola idag är mångkulturell? 

Hur menar forskningen att historieundervisning inverkar på identitetsskapandet? 

2.2 Skolämnet historia  
Historia är ett stort begrepp med flera olika definitioner. Den definition som berörs 

i denna studie är den del som svensk grundskola undervisar om, alltså skolämnet 

historia. Hermansson Adler (2014) beskriver historieämnet och dess 

förutsättningar och betydelse. Han beskriver en utveckling av skolans 

historieämne: från att ha haft ett tydligt syfte att främja en nationalistisk anda till 

att idag vilja sprida kunskap förankrad i samtidens mångkulturella samhälle. Trots 

denna strävan lever en förankring i traditionen att undervisa om det svenska, 

nordiska och i viss mån europeiska kulturarvet ännu kvar. Av läroplanen 

(Skolverket, 2011) framgår att historieämnet har sin plats på schemat i skolan 

därför att elever genom historieundervisningen utvecklar flera olika förmågor, 

bland annat historiemedvetande som är en viktig del av individens 

identitetsskapande.  

Genom att studera tidigare läroplaners (Lgr 80 och Lpo 94) kursplaner för 

historieämnet och jämföra dem med den samma i Lgr 11 ges en uppfattning om 

hur synen på ämnet sett ut tidigare. Detta är betydelsefullt för att skapa förståelse 

för synen på ämnet och vilken roll det tillskrivits tidigare generationer som 

identitetsskapande verktyg. 

I Lgr 80 ryms historieundervisningen inom blockämnet samhällsorienterande 

ämnen. I dess målbeskrivning anges att eleverna ska ges tillfälle att förstå sig 

själva i ett historiskt sammanhang (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 120) och i avsnittet 

huvudmoment under rubriken Människans verksamhet - tidsperspektivet framgår 

att en koppling till elevernas egna ursprung i jämförelse med det svenska arvet ska 

studeras (1980, s. 124).  

I Kursplaner för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994) skrivs 

historieämnet fram med begreppen tid och historiemedvetande i fokus (1994, s. 

27).  

Historieämnet i skolundervisningen tillskrivs en viktig roll i det 

identitetsutvecklande arbetet såväl i dessa tidigare läroplaner som i den nu 

aktuella. Fokus för undervisningen i samtliga tre läroplaner ligger på det svenska 

och nordiska perspektivet trots att eleverna i klassrummet i dagens grundskola har 

andra förutsättningar och bakgrunder än för 30 år sedan. Det är en större variation 

av elever som inkluderas i klassrummet idag. Dels är det många olika etniska 

tillhörigheter, dels är det fler elever med särskilda behov som undervisas i det 

gemensamma klassrummet.  

2.3 Identitet 
Vid läsning av läroplanen (Skolverket, 2011) med tillhörande kursplaner inser man 

att en viktig roll som undervisning i skolan har är att hjälpa elever att finna och 

utforma sin identitet. Enligt Nationalencyklopedin (2017-05-15) betyder identitet 

självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. På organisationen för 

barn- och ungdomspsykiatrin, BUP,(2017-05-15) förklaras begreppet: 
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Identitet är en självklar känsla av att man är en egen person med egna egenskaper, 

tankar, åsikter och en egen personlighet. Man kan också säga att identitet är en 

självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den man är. 

Vidare beskrivs att en persons identitetsskapande är beroende av de sociala 

kontexter hen ingår i och hur hen förhåller sig till dessa. Samspelet med andra 

är enligt BUP mycket viktigt för hur en individs självuppfattning formas. 

Den process där individen skapar sin identitet kan ses som det arbete hen lägger 

ner på att förverkliga, förstå och placera sig själv i den samhälleliga kontexten 

där vi alla existerar. Detta arbete pågår med växlande intensitet under hela 

individens liv. Vidare bör beaktas att identitetsskapande processer kan se något 

olika ut beroende av vilken kontext de utspelar sig i. I relation till etniska och 

samhälleliga aspekter, vilka berörs i denna litteraturstudie, är även den sociala 

aspekten relevant.  

2.4  Historiemedvetande 
I kursplanen för historieämnet (Skolverket, 2011, s.172) anges att ett av syftena 

med historieundervisning är att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande. Där 

definieras det som en insikt om att kunskaper om det förflutna påverkar synen på 

nutiden och uppfattningar om framtiden. 

På senare tid har begreppet Historiemedvetande kommit att aktualiseras allt mer 

inom historiedidaktiken. Forskare debatterar om hur det bör tolkas och användas. 

Ursprunget till användningen av begreppet hittas i tysk historiedidaktisk forskning. 

Via dansk forskning har det sedan påverkat synen på historieundervisning även i 

Sverige och sedermera även anammats här (Hermansson Adler, 2014, s. 59). 

Hermansson Adler beskriver hur begreppet vuxit fram till hur det används i svensk 

skola idag. Det han återger är att historiemedvetande ses som viktigt för en persons 

identitetsutveckling, skapar mening och förståelse för individens självuppfattning, 

ger förståelse för historiska händelser och förlopp, ger insikt om sig själv och 

andra, utvecklar moraliska värderingar och leder till att individen funderar vidare 

och vill fortsätta undersöka historien. Detta visar att begreppet är mångfasetterat 

och inte alls särskilt lätt definierat. Den beskrivning av historiemedvetande som 

enligt Hermansson Adler används i skolan idag kan sammanfattas på följande vis: 

genom vår tolkning av dåtid, förståelse för samtid och förväntningar på framtiden 

skapar vi ett sammanhang och en förståelse för oss själva och andra i ett 

tidsperspektiv (2014, s. 59; 97 – 100). 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad tidigare 

forskning säger om vilken betydelse undervisning i skolämnet historia har för de 

identitetsskapande processerna hos elever i årskurs 4 – 6 i relation till den 

undervisning de får ta del av i svensk skola. Till min hjälp att genomföra studien 

formulerades frågeställningen: 

 Hur menar forskare att historieundervisning i svensk grundskola 

kan påverka de identitetsskapande processerna hos elever i årskurs 

4 – 6? 
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4. Metod 
Denna systematiska litteraturstudie är gjord i enlighet med den beskrivning som 

ges i boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar (Eriksson Barajas m.fl., 2013). I detta 

avsnitt ämnar jag beskriva hur jag gått tillväga i mitt arbete. Jag kommer att 

redogöra för mina urval av artiklar och hur den processen gått till så att min studie 

kan anses vara valid, reliabel och transparant. En definition av litteraturstudie som 

metod och hur de forskningsetiska aspekterna tagits i beaktande beskrivs i följande 

avsnitt. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 
Att genomföra en systematisk litteraturstudie går ut på att man samlar in, granskar 

och sammanställer tidigare forskning kring ett problem som man vill undersöka 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 31). I Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap. Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar 

redogörs för åtta steg som ska följas vid arbetet med en systematisk litteraturstudie 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s. 32): 

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestämma sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultatet 

 Sammanställa och dra slutsatser 

Dessa steg har jag följt under arbetet med min studie. De första stegen beskrivs i 

kapitel 3. De därpå följande stegen redovisas i kommande kapitel. 

4.2 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet ger ut riktlinjer för hur forskning ska bedrivas. Dimenäs skriver i 

boken Lära till lärare (2007, kap.2) om etik i samband med forskning. Han återger 

de fyra grundläggande kraven, informations- samtyckes- konfidentialitets- och 

nyttjandekraven, som Vetenskapsrådet slagit fast ska gälla vid all forskning. Vid 

granskning av tidigare forskning är det således viktigt att säkerställa att den följer 

de forskningsetiska riktlinjerna.  Då denna litteraturstudie endast innefattar 

granskad litteratur säkerställs att de utvalda texterna uppfyller dessa etiska krav. 

4.3 Urval 
I detta avsnitt redogörs för hur urvalet av artiklar har gått till. Detta förtydligas 

genom presentation i tabellform. 

De databaser som använts vid sökningen efter relevanta artiklar är Google Scholar, 

Summon och Swepub. Med relevant artikel avses att innehållet i den ska belysa 

identitetsskapande i relation till undervisning i historia för att på så sätt generera 

svar på litteraturstudiens frågeställning. Avsikten var att finna forskning som 

bedrivits på elever i mellanstadieålder men under arbetet framkom att sådan 

forskning förekommer mest på elever i högre åldrar. Denna forskning är ändå 
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relevant eftersom man kan bilda sig en uppfattning om hur den undervisning 

eleverna fått genom hela skoltiden ligger till grund för vart de befinner sig då de 

blivit äldre. Därför valdes att studera och analysera även sådan forskning. 

De sökord, eller nyckelord, som jag använt är: historiemedvetande, 

historieundervisning och identitetsskapande som bedömts relevanta för studiens 

syfte. Till dessa ord har jag adderat peer review för att endast få med de texter som 

är granskade innan publicering. Vid sökning utan att ange peer review fann jag 

flera intressanta avhandlingar. Eftersom dessa är avhandlingar på licentiat eller 

doktorsnivå menar jag att de är godtagbara som underlag i en litteraturstudie av det 

slag jag utfört eftersom den typen av avhandlingar alltid är granskade såväl före 

som efter publicering. Urvalet begränsades till arbeten skrivna efter år 2000 och 

forskning gjord på svenska förhållanden. Studentuppsatser togs dock ej med 

eftersom det finns risk att de är behäftade med brister då de ursprungligen är 

skrivna i utbildningssyfte (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 63). 

Nedan redovisas i tre tabeller för sökningarna och utfallen av dessa. 

Tabell 1 

Databas Google scholar 

Sökord Antal  

träffar 

Lästa  

abstracts 

Lästa i  

fulltext 

Använd 

litteratur 

Historiemedvetande 

Identitetsskapande 

Peer review 

10 7 4 0 

Historieundervisning 

Peer review 

85 10 0 0 

Historieundervisning 

Identitetsskapande 

Peer review 

12 0 0 0 

Historieundervisning  

i relation till Lgr 11 

peer review 

7 1 1 Nanny Hartsmar  

Historiemedvetande -  

Elevers tidsförståelse i en 

skolkontext 

Historieundervisning 

Identitetsskapande 

 

430 5 1 Igor Potapenko: Elevens 

egen historia och skolans 

historieundervisning 

 

Tabell 2 

Databas Summon 

Sökord Antal  

träffar 

Lästa  

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Använd 

litteratur 

Historiemedvetande 

Peer review 

42 0 0 0 

Historieundervisning 

(avhandlingar) 

64 1 1 Kenneth Nordgren: Vems 

är historien? 
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Tabell 3 

Databas SwePub 

Sökord Anta

l 

träff

ar 

Lästa  

abstract

s 

Lästa i  

fulltext 

Använd  

litteratur 

Historieundervisning 

OR 

Identitetsskapande 

Begränsning: 

doktorsavhandling 

49 1 1 0 

Historie-

undervisning 

Peer review 

19 4 4 Kristina Ledman: 

”Så man kan vara 

med” 

Laila Nielsen: 

”Historie-

undervisning och 

identitet i det 

mångkulturella 

samhället” 

Eliasson & 

Nordgren: ”Vilka 

är förutsättningarna 

i svensk grundskola 

för en interkulturell 

historie-

undervisning?” 

Historiemedvetande 

Peer review 

20 6 4 Robert Thorp: 

”Vad är ett 

historiemedvetande 

egentligen och vad 

är det bra för?” 

 

 

Genom att studera de utvalda texterna har jag fått en god överblick över den 

aktuella forskningen i området. 

De texter som efter läsning i fulltext inte togs med i studien valdes bort på grund 

av att de visade sig belysa historieundervisning ur andra perspektiv än de för 

studien intressanta aspekterna. 

4.4 Bearbetning av vald litteratur 
Genom urvalsprocessen som följde på sökningarna i databaserna har sju texter 

valts ut för undersökning i denna litteraturstudie. Det är två avhandlingar, fyra 

vetenskapliga artiklar och en licentiatuppsats. Denna litteratur har bedömts som 

relevant för litteraturstudiens syfte eftersom de berör frågor om identitetsskapande 

i relation till historieundervisning ur olika aspekter.  
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I detta avsnitt ges en kort presentation och sammanfattning av texterna. Dessutom 

ges förklaringar av deras relevans för litteraturstudien. Avslutningsvis redovisas en 

innehållsanalys av den studerade litteraturen som förtydligar användandet av de 

perspektiv som resultatet presenteras genom.  

4.4.1 Sammanfattning av vald litteratur 
Eliasson och Nordgren (2016) har tillsammans skrivit en artikel där de 

presenterar resultatet av den enkätundersökning de utfört bland verksamma lärare. 

Undersökningen granskar hur lärare i svensk grundskolas samtliga tre stadier 

planerar och genomför historieundervisning. Fokus för undersökningen ligger på 

att studera hur medvetna lärare är om betydelsen av att eleverna utvecklar 

historiemedvetande och hur narrativ och interkulturell kompetens kan kombineras 

för att gynna denna utveckling.  

Resultatet av denna kvantitativa studie visar att lärarna av tradition företrädesvis 

undervisar om svensk, nordisk och europeisk historia, vilket också läroböcker och 

kursplan skriver fram. Detta trots att de anser att elever bör lära om varandras 

kulturer och historier. Många lärare menar att invandrarelever har ett stort behov 

att lära svensk historia. Lärarna vittnar om att de saknar erfarenheter och 

kunskaper om att anlägga ett mångkulturellt perspektiv på undervisningen och att 

de därför har svårt att ha en interkulturell betoning på undervisningen. 

Artikeln är relevant för denna litteraturstudie eftersom den har historiemedvetande, 

narrativ och interkulturalitet, som är viktiga delar för identitetsskapande, som 

utgångspunkter. 

Hartsmar Nanny (2001) skriver i sin avhandling Historiemedvetande - Elevers 

tidsförståelse i en skolkontext om svårigheter hon uppfattat i samband med 

historieundervisning i grundskolan. Hon menar att elever måste ha ett väl utvecklat 

tidsmedvetande för att på ett fördelaktigt sätt kunna ta in den undervisning de tar 

del av. Hon delar in tidsmedvetande i tre olika kategorier: subjektiva erfarenheter 

och upplevelser av tid, tidsbestämning och tidsindelning samt historiemedvetande, 

vilka hon redogör för. Hartsmar presenterar och diskuterar i sin avhandling både 

tidigare forskning i frågan och egna empiriska undersökningar.  Hartsmar har 

genomfört intervjuer med både elever och lärare i grundskolans årskurser 2, 5 och 

9. Dessutom genomförde hon lektioner, i vilka eleverna fick associera till 

begreppet tid i olika arbetsuppgifter. Studiens resultat visar att utvecklande av 

historiemedvetande kräver tidsmedvetande.  

Studien är relevant för denna litteraturstudie eftersom den behandlar 

identitetsskapande i relation till elevers utvecklande av tidsmedvetenhet och 

historiemedvetande.  

Ledman Kristina (2015) belyser i sin artikel, Så man kan vara med, hur elever på 

yrkesutbildningar i gymnasieskolan tänker om innehållet i historieundervisningen. 

Hon har observerat och intervjuat elever från två klasser på samma skola. 

Undersökningen visar att eleverna uppfattar historieämnet som betydelsefullt i 

bemärkelsen att de får allmänbildning.  
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Artikelns relevans för denna litteraturstudie ligger i att elevers egna tankar om vad 

och varför historieämnet är intressant för dem framkommer. 

Nielsen Laila (2013) presenterar i sin artikel, Historieundervisning och identitet i 

det mångkulturella samhället, resultatet av en intervjustudie som genomförts på sju 

historielärare verksamma inom svenskt gymnasium. Nielsens intresse för frågan 

grundas i det faktum att historieämnet i den nuvarande läroplanen för gymnasiet 

tillskrivs stor betydelse eftersom ämnet numera är obligatoriskt i samtliga 

gymnasieutbildningar. Av detta kan utläsas att historieämnet anses viktigt för alla 

elever och Nielsen ämnar studera lärares syn på detta och hur de planerar och 

genomför undervisningen. Som bakgrund förklarar Nielsen att det finns 

motsägelsefulla tolkningsaspekter i olika gällande styrdokument. Undervisningen 

ska enligt dessa vara till hjälp för elevers identitetsbyggande, ta hänsyn till alla 

elevers olikheter och motverka vi och dom- tänkande. Samtidigt som läromedel av 

tradition och alltjämt fokuserar på ett svenskt, nordiskt och europeiskt innehåll.  

Nielsen har sorterat sitt resultat under fyra strategier som analysverktyg för hur 

och varför lärare genomför sin undervisning. Hon kommer avslutningsvis fram till 

att det råder viss oenighet kring innehåll och mål för historieämnets genomförande 

i skolan. De intervjuade lärarna berättar att de av olika anledningar har svårigheter 

att tillgodose alla önskvärda aspekter i sin undervisning. Att ta hänsyn till både 

styrdokumentens framskrivningar och elevernas och samhällets skiftande behov av 

kunskaper och förutsättningar för undervisningen i relation till läromedlen upplevs 

av många som svårt. 

Relevant då den undersöker hur undervisning i historieämnet genomförs för att 

möta elevers identitetsskapande i relation till ökade skillnader såväl 

socioekonomiskt som etniskt.  

Nordgren Kenneth (2006) undersöker i sin doktorsavhandling Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige 

historieundervisning i svensk skola ur ett interkulturellt perspektiv. Genom att 

studera historiska tidskrifter och genomföra intervjuer samlar han in stoff till sin 

studie. Studien belyser hur invandrade grupper utvecklar och bevarar samhörighet 

genom historiska berättelser.  Det är således narrativens betydelse som framstår i 

denna avhandling. Nordgrens studie visar att skolämnet historia inte anpassats 

efter den mångkulturella verklighet som råder i dagens Sverige. Läromedel och 

undervisning har alltjämt ett traditionellt eurocentriskt upplägg och saknar i stor 

utsträckning kopplingar till andra kulturers historieperspektiv.  

Avhandling är relevant för litteraturstudien eftersom den behandlar frågan om 

identitetsskapande i relation till historiemedvetande. 

 

Potapenko Igor (2006) studerade inför sin licentiatuppsats, Elevens egen historia 

och skolans historieundervisning. Historiemedvetande och identitet hos några 

ungdomar från forna Jugoslavien, historieämnets roll för ungdomars 

identitetsskapande. Inledningsvis fastslår Potapenko att behovet av historiska 

kunskaper, förståelser och förklaringar är stort i ett mångkulturellt samhälle. 
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Genom att intervjua gymnasieelever med olika etniska bakgrunder kom han fram 

till att intresset för historieämnets innehåll skiljer sig åt mellan invandrade och 

etniskt svenska elever. Potapenko finner att de flesta eleverna vill studera historia 

som knyter an till deras egna kulturella bakgrund.  

Uppsatsen presenterar även resultaten från samtal som Potapenko genomförde med 

undervisande lärare i historia i gymnasiet. Resultatet visar att lärare ofta upplever 

svårigheter att planera och genomföra undervisningen på ett tillfredsställande sätt. 

De dilemman som lyfts fram är bland andra lärarnas egna starka 

traditionsbundenhet samt svårigheter att anpassa undervisningen till elevernas 

intressen och bakgrunder och samtidigt förankra i läroplanen och tillgängliga 

läromedel. 

Uppsatsen är relevant för litteraturstudien då den undersöker historieundervisning i 

relation till elevers behov och förväntningar.  

Thorp Robert (2013) diskuterar i sin artikel, Vad är ett historiemedvetande 

egentligen och varför är det viktigt? begreppet historiemedvetande. Genom en 

litteraturstudie har Thorp samlat in och presenterar olika sätt att förstå och använda 

begreppet inom svensk forskning.  Dessutom diskuteras begreppets legitimitet och 

hur forskning anser att historiemedvetande utvecklas. Här framhålls berättelsen 

som en ur olika aspekter betydelsefull komponent för utveckling av 

historiemedvetande.  

Artikeln är relevant för litteraturstudien därför att den nyanserar begreppet 

historiemedvetande och påvisar dess betydelse för identitetsskapande.  

4.4.2 Innehållsanalys 
Under arbetet med att läsa och granska de i studien använda texterna framträdde 

olika aspekter vilka skrivs fram som betydelsefulla för identitetsskapande genom 

historieundervisning. Identitetsskapande processer kan således förstås och belysas 

ur olika perspektiv.  

De perspektiv på elevers identitetsskapande processer som anlagts på denna 

litteraturstudies analys tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: när, vad, hur, 

vem och varför. Perspektiven för analysen är: mognads- interkulturellt- elev-och 

narrativens perspektiv. Genom att upptäcka dessa olika perspektiv och sortera 

innehållet med hjälp av de didaktiska frågorna kan en förståelse för deras 

respektive betydelse för individers identitetsskapande synliggöras. Utifrån denna 

förståelse presenteras resultatet i resultatavsnittet.  

4.5 Metoddiskussion  
Att genomföra en systematisk litteraturstudie syftar till att undersöka vad redan 

gjord forskning visar inom ett specifikt område. Detta förutsätter att det finns 

litteratur av hög kvalitet inom problemområdet att tillgå. För att säkerställa denna 

studies trovärdighet har endast texter granskade av opartiska personer inkluderats. 

Genom detta tillvägagångssätt har den granskade litteraturen bedömts vara av hög 

kvalitet. 
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Det finns krav som måste uppfyllas för att en studie ska uppfattas som systematisk, 

nämligen att metoder och kriterier för sökning och urval är tydligt beskrivna, det 

finns en uttalad sökstrategi, inkluderade studier ska kodas och om så är möjligt ska 

en metaanalys användas vid sammanvägning av resultaten från flera småstudier 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.27). Systematiskt arbete under begränsad tid 

innebär oundvikligen att urvalet måste begränsas. Möjligen hade det gått att få 

fram annat resultat för frågeställningens besvarande om fler sökord använts. Jag 

menar dock att de sökord som använts genererat i ett gott resultat.  

Vid all forskning är det viktigt att såväl hög reliabilitet som hög validitet uppnås. 

Reliabilitet betyder pålitlighet och innebär att om en studie har hög reliabilitet kan 

den upprepas, är replikerbar, av annan forskare och ger då samma resultat 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.103). Därför är det viktigt att urvalsprocessen är 

tydligt redovisad. Detta har jag tillgodosett genom att redogöra för de använda 

sökvägarna i tabellerna ovan. Validitet avser giltighet och hög validitet innebär att 

studien har undersökt det som den avsåg att undersöka (2013, s.105). För att möta 

detta krav har jag under arbetets gång hållit studiens syfte och frågeställning 

närvarande för att på så sätt finna svar på det som studien avsåg att besvara. 

5. Resultat 
Den litteratur som ligger till grund för denna studie ger samtliga en bild av att 

skolämnet historia har betydelse för elevernas identitetsskapande processer. 

Emellertid har de anlagt olika perspektiv på det beforskade området. För att 

strukturera och underlätta arbetet med att finna svar på frågan ” Hur menar 

forskare att historieundervisning i svensk grundskola kan påverka de 

identitetsskapande processerna hos elever i årskurs 4-6?” har jag valt att sortera 

dessa perspektiv i fyra olika kategorier. Genom att ta de didaktiska frågorna; när, 

vad, hur, vem och varför som utgångspunkt vid granskningen av litteraturen 

synliggörs perspektivens betydelse för de identitetsskapande processerna genom 

historieundervisning. 

Det är framförallt fyra perspektiv jag uppfattat och funnit betydelsefulla för min 

undersökning. Mest frekvent är det interkulturella perspektivet som svarar på 

frågorna vad och varför. Inom denna kategori belyses på vilka sätt 

historieundervisning kan vara betydelsefull för elever, som av olika anledningar 

invandrat till Sverige, i deras arbete med identitetsskapande. Även 

elevperspektivet tar sin utgångspunkt i vad och varför-frågorna. Av 

elevperspektivet framgår att elever ofta inte har samma inställning till och 

förståelse för varför historieundervisning är viktig. De har önskningar om vad 

historieundervisningen ska innehålla som grundar sig i deras egna intressen, 

förförståelse och bakgrund. Mognadsperspektivet svarar på frågorna när och 

varför. Mognadsperspektivet gör gällande att en utvecklad förmåga att uppfatta tid 

och att kunna förhålla sig till den är grundläggande för ett identitetsskapande 

arbete. Det narrativa perspektivet besvarar frågorna hur och varför. De undersökta 

texterna tar upp detta som en betydelsefull komponent för utvecklandet av 

historiemedvetande och identitetsbyggande. Att ha en god narrativ förmåga anses 

underlätta dessa processer.  

Att studera frågan ur en didaktisk synvinkel menar jag kan skapa förståelse för hur 

lärare ser på historieämnet och varför det finns som ett skolämne.   
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De studerade texterna belyser alltså frågan om historieämnets betydelse för elevers 

identitetsskapande arbete ur flera perspektiv och ibland återfinns olika perspektiv i 

en text. Av den anledningen återfinns dessa texter inom flera kategorier.  

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av min studie indelade i dessa kategorier 

med utgångspunkt i de didaktiska frågorna: när, var, hur, vem och varför. 

5.1 Mognadsperspektivet 
Här ligger de didaktiska frågorna när och varför till grund för analysen. 

Hartsmar (2001) skriver i sin avhandling Historiemedvetande - Elevers 

tidsförståelse i en skolkontext om tidsmedvetenhet vilken hon menar att 

historiemedvetande är en del av. Hon närmar sig frågan, med stöd i Piagets 

stadieteorier, genom att belysa små barns begränsningar i tidsuppfattning och anser 

att det är viktigt att eleverna måste få tid för reflektion och tolkning då de studerar 

historiska händelser och förlopp. Det framgår att det är genom förståelsen för 

relationen mellan dåtid, nutid och framtid i en kulturell kontext som insikter om 

den egna identiteten och ens egen betydelse i sammanhanget skapas. Hartsmar ger 

en något kritisk syn på att undervisningen enligt skolans kursplaner ålägger de 

yngsta barnen, vilka har den minst utvecklade tidsuppfattningen, att hantera de 

mest avlägsna och över tid längsta epokerna, vilket hon menar inte gynnar 

elevernas historiemedvetande. Hon kallar fenomenet för ”forntidsgröt” vilket 

framställs som resultatet av det för eleverna obegripliga historiska innehåll som de 

fått till sig genom skolundervisningen.  

5.2 Interkulturella perspektivet 
Här ligger de didaktiska frågorna vad och varför till grund för analysen. 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket för med sig att skolan står inför 

andra utmaningar än tidigare. Om detta skriver Nielsen (2013) i artikeln 

Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället med 

utgångspunkt i att ökande sociokulturella klyftor i samhället påverkar elevers 

identitetsskapande. Hon har intervjuat lärare och elever verksamma i 

yrkesprogram på en gymnasieskola om deras syn på undervisning i historieämnet. 

Undervisning i historia anses enligt Nielsen vara betydelsefullt för elevers 

identitetsskapande. Hon menar att identiteter är multipla och formas via alla de 

kontexter en individ ingår i. I texten presenteras fyra undervisningsstrategier som 

kan vara till hjälp för elevers identitetsskapande i ett mångkulturellt klassrum. 

Perspektiven för strategierna är: universalistiskt, särartspolitiskt, utifrån multipla 

identiteter och utifrån kritisk mångkulturalism (Nielsen, 2013, s.46). Det 

universalistiska perspektivet bygger på idén om alla människors lika värde. Ett 

särartspolitiskt synsätt erkänner individers eller gruppers olikheter, multipla 

identiteter bejakar mångfalden och interaktion människor emellan. Kritisk 

mångkulturalism utmanar maktrelationer och vill motverka maktmissbruk. Nielsen 

beskriver hur hon sett att lärarna i hennes undersökning blandar de olika 

strategierna i undervisningen trots att de inte varit medvetna om att Nielsen 

studerat dem utifrån denna aspekt. De anger olika anledningar till att de väljer 

undervisningsinnehåll och upplägg på det sätt som de gör, t ex tar de hänsyn till 

elevernas ursprung och intressen (identiteter) eftersom de menar att det är viktigt 

att synliggöra olika samhällsgruppers perspektiv genom historieundervisningen. 
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Lärarna menar att läromedlen de har tillgång till inte tar de icke etniskt svenska 

elevernas perspektiv i beaktande. Detta förklarar att de därför till viss del går ifrån 

läromedlen. De vill på det sättet anpassa undervisningen utifrån elevernas 

bakgrunder, för att på ett bättre sätt svara mot deras behov av förankring i sin egen 

bakgrund för utvecklande av historiemedvetande och identitetsskapande. På så sätt 

menar lärarna, enligt Nielsen (2013), att eleverna får hjälp att skapa och definiera 

sina identiteter. 

Nordgren (2006) behandlar i sin doktorsavhandling Vems är historien? Historia 

som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige begreppet 

historiemedvetande i relation till mångkulturalitet. Han skriver om etniska 

gruppers skapande och bevarande av diasporaidentiteter, en slags 

gränsöverskridande identitet skapad när människor från olika kulturer möts och 

blandas (mycket förenklat uttryckt). Nordgren menar att det är genom kunskap om 

det förflutna som möjligheter att ta del av det samhälle man lever i skapas. 

Samtidigt är det även viktigt för människors identitetsskapande att de får sin egen 

historia bekräftad och satt i ett sammanhang. Han menar därför att en undervisning 

som ska hjälpa elever att skapa, forma och förstå sig själv och sin identitet inte kan 

anta ett subjektivt svenskt perspektiv. Nordgren redogör för sin tolkning av 

begreppet historiemedvetande genom att exemplifiera några elevers reaktioner 

efter terrorattacken i USA 11 september 2001. Han menar att eleverna tolkar det 

inträffade genom att använda sin historiemedvetenhet. Detta synliggörs när man 

utifrån aspekterna erfarenhet och förväntan förstår elevernas reaktioner och det 

uppenbaras att de ser att det förflutna har inverkat på det som hänt och de ger 

uttryck för vad de tror att det kan föra med sig. Då eleverna gav uttryck för sina 

synpunkter på varför denna händelse ägde rum, satte de nämligen sina egna 

kontextuella och historiska samhörigheter i relation till det inträffade och hävdade 

t ex sin rätt att inte delta i den minnesstund som skolan anordnade för att hedra 

offren. Att agera på ett sådant sätt kan ses som en moralisk manifestation men 

även tolkas som ett led i att eleverna arbetar med sina identitetsutvecklande 

processer, eftersom de tydligt visar och hävdar sin rätt att agera utifrån en speciell 

tolkning av händelsen, dess anledning och betydelse. 

Även Potapenko (2006) anlägger ett interkulturellt perspektiv i sin licentiatuppsats 

Elevens egen historia och skolans historieundervisning. Han har undersökt 

förutsättningarna för att invandrade ungdomar från forna Jugoslavien bereds 

möjligheter att utveckla och bejaka sin etniska historia genom den undervisning de 

fått ta del av i svensk skola. Dessutom redogör han för sin syn på begreppen 

historiemedvetande och identitet. Historiemedvetande enligt Potapenko grundas i 

flera didaktikers teorier, bland andra Jensens (1997) där individens 

erfarenhetsbaserade tolkningar av dåtid, förståelse för nutid och förväntningar på 

framtid fokuseras. Identitet förklaras här vara både individuell och kollektiv, den 

formas av flera olika delar och förändring pågår under människans hela livstid. 

Identitetsskapande i relation till historieundervisning beskrivs av Potapenko med 

utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad? och varför? Han menar att individer 

som reflekterar över historien och kritiskt relaterar till den och sin egen roll i den 

historiska kontexten har utvecklat en historiemedvetenhet som hjälper dem i de 

identitetsskapande processerna. Dessutom menar han att social trygghet genom en 

historiekulturell gemenskap gynnar den individuella identitetsformande 

utvecklingen. Han framhåller att en egen väl förankrad historia är en viktig grund 
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eftersom människors liv ständigt omformas och då vi sätts i nya kontexter hjälper 

vår historia till att skapa mening i det nya sammanhanget.  

5.3 Narrativa perspektivet 
Här ligger de didaktiska frågorna hur och varför till grund för analysen. 

Nordgren (2006) tar i sin avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige upp berättelsen, med sin förmåga 

att engagera människor genom olika uttryckssätt, som ett viktigt verktyg för att 

utveckla historiemedvetenhet och identitet. Han menar att berättelser inte behöver 

vara sanna eller osanna för att ha betydelse utan att det är vår tolkning av dem som 

skapar mening för oss (Nordgren, 2006, s. 22).  

Han beskriver berättelsens roll för identitetsskapande med hjälp av en modell 

(Nordgren, 2006, s.46):  

 

 

Modellen beskriver de olika brukarnas relation till berättelsen nämligen att det är 

grundläggande för både berättaren och läsaren att behoven av bekräftelse, 

regelbundenhet, ifrågasättande och förändring tillgodogörs i de identitetsskapande 

processerna. I berättelsen är historiemedvetandet närvarande genom att 

perspektiven dåtid, nutid, framtid alltid finns där. Det är därmed inte självklart att 

berättelsen påverkar identitetsskapandet (Nordgren, s.40). Nordgren resonerar 

vidare om hur individens historiemedvetande utvecklas och betydelsen av 

narrativen för detta. Berättelse, identitet och intention ser han som tre samverkande 

enheter vilka påverkar och omformar varandra. 

Nordgren konstaterar efter att han analyserat fyra olika läroböcker i historia att de i 

stort inte belyser utomeuropeisk historia överhuvudtaget. Med tanke på den 

mångkulturalitet som råder i dagens Sverige är detta anmärkningsvärt.  

I artikeln ”Vilka är förutsättningarna i svensk grundskola för en interkulturell 

historieundervisning?” redogör Eliasson och Nordgren (2016) för resultaten av en 

enkätstudie. Studien undersökte hur lärare i grundskolans tre stadier arbetar med 

historieundervisning i syfte att förbereda eleverna för ett liv i ett mångkulturellt 

samhälle. De tar sig an frågan om identitetsskapande och historiemedvetenhet 

genom att diskutera narrativens betydelse för utveckling av dessa. Perspektivet är 

alltså interkulturell historieundervisning, dock framgår att berättande är en viktig 

aspekt i denna undervisning eftersom den teoretiska utgångspunkten är att 
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undersöka hur narrativ och interkulturell kompetens kan förenas genom 

utvecklande av historiekompetens. De förklarar att elever behöver utveckla en 

narrativ kompetens som innebär att kunna uppfatta historiens närvaro i samtiden. 

Dessutom måste de kunna tolka det de erfar så att det blir meningsfullt. 

Undersökningen visar att lärare i stor utsträckning använder sig av berättande i sin 

undervisning, där de själva är berättare, delvis med stöd i läroboken. 

Historiemedvetande beskrivs i denna artikel som människors uppfattningar om sig 

själva och omvärlden i relation till en historisk kontext. Att lärarna arbetar med 

elevernas identitetsskapande förstås genom att undervisningens innehåll beskrivs 

fokusera bland annat på normbildande aspekter som miljöfrågor, könsroller och 

rasism. När eleverna tolkar och reflekterar över detta innehåll stimuleras det 

identitetsskapande arbetet. 

Historiemedvetande är ett mångfasetterat begrepp. Robert Thorp (2013) belyser 

detta i sin artikel ” Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det 

viktigt?” i vilken hans ambition är att ge en översikt av förståelsen och 

användningen av begreppet. Han har studerat och analyserat litteratur som 

använder begreppet och hans slutsats är att det saknas entydig definition av det. 

Han skriver om fyra olika ursprungliga uppfattningar om vad ett 

historiemedvetande är som presenterades av den tyske historiedidaktikern 

Jeismann under senare delen av 1900-talet. Den förklaring som anammats i 

Sverige är den som innebär att det är förmågan att se sambandet mellan tolkningen 

av det förflutna, förståelsen för nutiden och perspektiv på framtiden som ger en 

person historiemedvetande. Att ha ett utvecklat historiemedvetande anses enligt 

artikeln som nödvändigt för en individs identitetsutveckling. Narrativens betydelse 

för utvecklandet av historiemedvetande och identitetsskapande skrivs i denna 

artikel fram som viktigt. Ytterligare en viktig aspekt vid planering av undervisning 

är att läraren förstår att kombinera de båda perspektiven genetiskt och 

genealogiskt. Thorp (2013, s. 111) förklarar att genetiskt perspektiv innebär 

framåtsyftande utveckling och genealogiskt innebär att se den historiska samtiden i 

tolkningen av den.  

5.4 Elevperspektivet 
Här ligger de didaktiska frågorna vad och varför till grund för analysen. 

I en artikel presenterar Kristina Ledman (2015) resultaten från hennes intervjuer av 

elever på yrkesprogram i den svenska gymnasieskolan. Avsikten med 

undersökningen var att synliggöra hur eleverna själva ser på den 

historieundervisning de fått ta del av och hur de uppfattar nyttan med att studera 

historia. Ledman sätter elevernas situation i relation till likvärdighet och 

sociokulturella förutsättningar. Resultatet visar att generellt anser eleverna att 

historieämnet inte är relevant för deras yrkesverksamma liv men däremot är det 

viktigt för dem i perspektivet att vara allmänbildade och deltagande i ett 

demokratiskt samhälle. På detta sätt visar de att historieundervisning är viktigt för 

dem i de identitetsskapande processerna. De visar också på förståelse för att de 

genom att inhämta kunskaper om sådant som redan hänt kan förstå sin samtid och 

agera för framtiden.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Förståelse för hur historieundervisning påverkar elevernas identitetsskapande 

processer uppnås inte helt enkelt. Det krävs att man lägger både tid och 
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engagemang på att försöka fånga de essentiella delarna och hur de hänger ihop 

med varandra. Begreppet historiemedvetande framhålls genomgående i den 

litteratur som här studerats. Det framgår att tolkning och användning av begreppet 

ser olika ut i olika sammanhang och jag menar att eftersom det står framskrivet i 

kursplanen för historieämnet (Skolverket, 2011, s.172) att eleverna ska utveckla 

sitt historiemedvetande är det önskvärt att enas om hur begreppet 

historiemedvetande ska tolkas och användas i skolan.  

6. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt avser jag att diskutera resultatet av de analyserade texterna som 

ligger till grund för denna litteraturstudie. Inledningsvis diskuteras 

historiemedvetande eftersom det är en återkommande aspekt i de granskade 

texterna och som framhålls som betydelsefullt i sammanhanget. Därefter följer en 

diskussion om identitetsskapande genom historieämnet. Slutligen presenteras 

reflektioner och slutsats. 

Syftet med studien var att undersöka vad tidigare forskning säger om vilken 

betydelse undervisning i skolämnet historia har för de identitetsskapande 

processerna hos elever i årskurs 4–6 i relation till den undervisning de får ta del av 

i svensk skola. Till min hjälp att genomföra studien formulerades frågeställningen: 

 Hur menar forskare att historieundervisning i svensk grundskola kan 

påverka de identitetsskapande processerna hos elever i årskurs 4–6?  

Vid granskningen av de i studien förekommande texterna sorterades de först i 

kategorierna mognads- interkulturella- narrativa och elevperspektivet. Därefter 

togs utgångspunkt i de didaktiska frågorna när, vad, hur, vem och varför för att 

tydliggöra historieundervisningens betydelse för elever och de identitetsskapande 

processerna. Det framstår som att de olika kategorierna svarar på de olika 

didaktiska frågorna, med ett undantag. Frågan om vem historieundervisningen är 

avsedd för tycks mer svårfångad än de övriga didaktiska frågorna.  

6.1 Historiemedvetande 
I samtliga texter jag studerat under mitt arbete med litteraturstudien behandlas 

begreppet identitetsskapande genom att belysa begreppet historiemedvetande. 

Således menar forskarna att individens självbild stärks genom att hen utvecklar ett 

historiemedvetande. Detta medför att hen får en djupare förståelse för sin egen roll 

och betydelse i en samhällelig kontext och i relation till andra människor samt att 

de beslut hen fattar och de handlingar hen utför i nutid har förankring i det 

förflutna och betydelse för framtiden.  

Grundläggande för utvecklande av ett historiemedvetande torde vara att man har 

utvecklat en god tidsuppfattning. Som Hartsmar skriver så åläggs det i dagens 

svenska skola redan de yngsta barnen att förstå de längsta och mest avlägsna 

historiska epokerna. Detta trots att de inte har en utvecklad tidsuppfattning ännu. 

Således bör lärare vara medvetna om att detta möjligen kan vara ett problem för 

elevernas utveckling av det viktiga historiemedvetandet. Ur mognadsperspektivet 

kan de didaktiska frågorna när och varför synliggöras. 
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Forskning menar att genom utvecklande av historiemedvetande bygger och formar 

eleverna sina identiteter. Detta sker när individer som lever tillsammans utbyter 

och delar erfarenheter med varandra. Tillsammans skapar de den verklighet de 

existerar i. Så går det till såväl i människans direkta närhet som i ett större, ja till 

och med globalt, perspektiv. Det påverkar och påverkas av både den enskilde 

individen och hela nationer.  

Nielsen (2013) anger olika undervisningsstrategier vilka hon menar kan 

kombineras för att gynna elevernas utvecklande av historiemedvetenhet och 

identitetsskapande. Nordgren (2006) visar hur ett utvecklat historiemedvetande 

hjälper elever att tolka, förstå och värdera extrema händelser genom att 

exemplifiera elevers reaktioner på terrorattacken i USA 11 september 2001. I 

Potapenkos (2006) undersökning åskådliggörs några nysvenska elevers syn på 

historieundervisningen de tagit del av. Han framhåller betydelsen av en stark 

förankring i den egna historien som grundläggande för utveckling av 

historiemedvetande och därmed identitetsutveckling.  

De har alla anlagt ett interkulturellt perspektiv i sina studier vilket är betydelsefullt 

eftersom det svenska samhället blivit allt mer kulturellt komplext under de senaste 

årtiondena. Trots detta så fokuserar kursplanerna mycket på den svenska, nordiska 

och till viss del europeiska historien. Jag menar att självklart ska undervisningen i 

den svenska skolan belysa den svenska historien. Men det är även viktigt att 

samtliga elever, oavsett kulturell tillhörighet, får kunskaper om historia ur olika 

perspektiv och ur olika individers tolkningar. Ur det interkulturella perspektivet 

kan de didaktiska frågorna vad och varför synliggöras. 

Thorp (2013) ger i artikeln ”Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är 

det viktigt?” en överblick över historiemedvetandebegreppet och hur det vuxit 

fram. Han räknar upp olika teorier om hur det kan tolkas och tillämpas. Berättande 

lyfts fram som en viktig komponent för utvecklande av historiemedvetande. 

Avslutningsvis efterlyser Thorp en förtydligande definition av dess inverkan på 

individers identitetsskapande processer. Att berättande har en betydande roll för 

historiemedvetandets uppbyggnad framgår genom flera texter (Nordgren, 2006; 

Eliasson & Nordgren, 2016, Thorp, 2013). Genom att utveckla narrativ kompetens 

får eleverna hjälp att skapa historiemedvetande och att utveckla sina identiteter. Ur 

det narrativa perspektivet kan de didaktiska frågorna hur och varför synliggöras.  

6.2 Identitetsskapande genom historieundervisning 
Hur ska man då förstå de identitetsskapande processerna? Hur menar forskarna att 

de går till? Och hur kan historieundervisning vara en hjälp för individer att 

utveckla sitt historiemedvetande så att det i sin tur hjälper dem att utveckla sina 

identiteter? 

Nordgrens (2016) resonemang om berättelsens betydelse för identitetsskapande 

pekar på att det är viktigt både för den som berättar och den som är mottagare av 

berättelsen. Genom ett sådant resonemang skapas en förståelse för vikten av att 

använda olika typer av litteratur i undervisningen. I det perspektivet återknyts till 

att det är genom den sociala samvaron och i interaktion med andra som förståelse 

skapas och det identitetsutvecklande arbetet kan fortgå. Detta är en aspekt som 

återkommer i samtliga av de studerade texterna.  
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Således visar den forskning som granskats i denna litteraturstudie att 

identitetsskapande processer genom undervisning i historia i skolan blir möjlig 

genom att skapa förutsättningar för utvecklande av historiemedvetande. Genom att 

visa hur de olika aspekterna på undervisningen tillsammans skapar dessa 

förutsättningar besvaras studiens frågeställning. De didaktiska frågorna när och 

varför, vad och varför samt hur och varför lyfts relativt tydligt fram. Återstår då att 

besvara frågan: för vem ska undervisningen planeras och genomföras?  

 

6.3 Reflektioner och slutsats 
De texter jag studerat visar alla på att identitetsskapande sker genom 

historieundervisning. Samtliga framhåller att historia som skolämne fyller en 

viktig roll i de identitetsskapande processer som elever genomgår under sin 

uppväxt. Trots detta så finner jag det svårt att ge ett entydigt svar på min 

frågeställning ”Hur menar forskarna inom historiedidaktiken att 

historieundervisning påverkar de identitetsskapande processerna hos elever i 

årskurs 4-6 i den svenska grundskolan?”. Jag menar att de undersökta texterna 

visar att det råder enighet kring att elever i svensk grundskola ska utveckla 

historiemedvetenhet, vilket anses medföra att de identitetsskapande processerna 

gynnas.  

Genom att använda de didaktiska frågorna som ett analysverktyg synliggörs att det 

råder bristande insikter om vem historieundervisningen planeras för och varför den 

ser ut som den gör. 

Eftersom historiemedvetande är ett mångfasetterat begrepp som saknar enhetlig 

innebörd och kring vilket det råder delade meningar om hur det ska tolkas och 

användas kvarstår frågan, eller så kan den besvaras på olika sätt, hur en förening 

mellan ett väl utvecklat historiemedvetande och identitetsskapande i praktiken går 

till? 

Jag upplever att forskarna delvis ger olika förklaringar till hur historiemedvetande 

och identitetsskapande interagerar. Inledningsvis förtydligades den aktuella 

preciseringen av historiemedvetande och identitet som råder i Sverige idag. 

Identitetsskapande är enligt den definitionen en process som pågår under en 

människas hela liv, den är beroende av samspelet med andra människor och ger 

individen förståelse för sin egen roll i samhället. Historiemedvetande innebär i 

grova drag en förståelse för hur vår tolkning av dåtid, uppfattning av samtid och 

förväntning på framtiden skapar sammanhang och förståelse för oss själva och 

andra i ett tidsperspektiv. Genom att låta båda dessa begrepp vara levande i 

historieundervisningen gynnas, som jag ser det, elevernas arbete med sitt 

identitetsutvecklande. 

Svaret på min studies fråga blir utifrån min tolkning av de studerade texterna att 

forskare inom historiedidaktiken menar att de identitetsskapande processerna hos 

elever i årskurs 4 – 6 påverkas av vilket perspektiv undervisande lärare anlägger på 

undervisningen. Hur väl förtrogen läraren är med begreppet historiemedvetande 

och hur hen tar sig an det är således avgörande för elevernas identitetsskapande 

processer. Att ha tydliga mål med undervisningen är också viktigt. Lärare tar de 

didaktiska frågorna till sin hjälp vid planering av lektioner och innehåll. Här finns 

det en lucka som synliggjorts under granskningen av de texter som varit föremål 
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för denna litteraturstudie. De didaktiska frågorna när, vad, hur och varför är 

synliga och närvarande. Vem och varför är dock inte tydligt besvarade. Detta 

resultat gäller, som jag uppfattar det, för elever i grundskolans alla stadier.   

7. Förslag till fortsatt forskning 
För att skapa större förståelse för de identitetsskapande processer som är så oerhört 

viktiga för alla människor skulle jag gärna ta del av ytterligare forskning i frågan 

om hur elever i dagens mångkulturella skola upplever och gynnas av den 

historieundervisning som skrivs fram i aktuell läroplan. Jag undrar om den 

rotlöshet som jag har uppfattat att många invandrarelever känner kan minskas 

genom att historieundervisning i svensk grundskola antar ett vidare perspektiv där 

fler kan relatera till sin etniska och kulturella bakgrund utan att ett vi-och dem- 

tänkande utvecklas. Jag undrar också om utanförskap och främlingsfientlighet kan 

motarbetas med hjälp av en mer interagerande historieundervisning. Av den 

anledningen vill jag i mitt examensarbete 2 i denna utbildning undersöka hur lärare 

i svensk grundskola tolkar och arbetar utifrån begreppet historiemedvetande och 

om de identitetsutvecklande processerna medvetet inkluderas i detta arbete? Hur 

resonerar de kring de didaktiska frågorna i allmänhet och vem-frågan i synnerhet? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

22 
 

Referenslista 
 

BUP (hämtat 2017-05-15) http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-

och-identitet1/ 

Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare – Att utveckla läraryrket – vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Liber AB. Stockholm.  

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Vägledning vid 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Natur & Kultur. Stockholm. 

Eliasson, Per & Nordgren, Kenneth (2016). Vilka är förutsättningarna i svensk 

grundskola för en interkulturell historieundervisning? Nordidactica - Journal of 

Humanities and Social Science Education, 2016:2, 47-68. 

Hartsmar, Nanny (2000). Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en 

skolkontext. Lärarhögskolan. Malmö. 

Hermansson Adler, Magnus (2014). Historieundervisningens byggstenar–

grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber AB. Stockholm. 

Ledman, Kristina (2015). Så man kan vara med. Om historieundervisningens värde 

och mening enligt elever på yrkesprogram. I: Utbildning & Demokrati 2015, vol. 

24, nr 3. 

Nationalencyklopedin.(hämtat 2017-05-15). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/  

Nielsen, Laila (2013). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella 

samhället. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 

2013:2, 38-64. 

Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien? Historia som medvetande, kultur 

och handling i det mångkulturella Sverige. Karlstads universitet. Karlstad. 

Potapenko, Igor (2006). Elevens egen historia och skolans historieundervisning - 

Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien. 

GEM rapport 4. Lärarhögskolan. Stockholm. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm. 

Skolverket (2013). Att förstå sin omvärld och sig själv. En kunskapsöversikt om 

hur undervisningen i samhällskunskap, historia, religion och geografi kan 

bedrivas. Stockholm. 

Skolöverstyrelsen.(1980). Läroplan för grundskolan allmän del. Liber 

UtbildningsFörlaget. Stockholm. 

Thorp, Robert (2013). Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det 

viktigt? I: David Ludvigsson (red.) Kritiska perspektiv på historiedidaktiken 

aktuellt om historia. Historielärarnas förening, 2013:2, 97-119.  

Utbildningsdepartementet (1994). Kursplaner för grundskolan. Stockholm. 

 

 

http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/
http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/

