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Abstrakt: 
 
 
Jag har gjort en läromedelsstudie med syfte att analysera relativt nyproducerade 

läroböcker i historia utifrån frågor om de har potential att utveckla elevers 

historiemedvetande.  

 

När jag analyserar de tre läroböckerna i historia för åk 7-9 som jag har valt så 

studerar jag texter, bilder och arbetsuppgifter utifrån några av de perspektiv som 

svenska historiedidaktiker anser har störst möjlighet att påverka elevers 

historiemedvetande.  

 

Jag fokuserar på aspekterna som rör reflekterande berättelser, identitets och 

värdeskapande innehåll. En central fråga är om innehållet är multikronologiskt och 

visar eleverna att vi är både skapade av och skapare av historia.  

 

Läroböckerna har innehåll som bör kunna hjälpa till att utveckla elevernas 

historiemedvetanden, men inte i tillräckligt stor utsträckning. Jag anser utifrån min 

studie att alla tre böckerna har brister. De motsvarar inte på egen hand 

historieundervisningens behov utifrån kunskapskraven i Lgr11.  
 
 
 

Nyckelord: 
 
Historiemedvetande, läromedelsanalys, reflekterande berättelser, multikronologi, 

Lgr11. 
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Inledning 
 

Vi har i Sverige gått från en historieundervisning där årtal och fakta har varit det 

essentiella, till ett tänkande om att det finns vissa förmågor som eleverna behöver 

utveckla för att bli fullvärdiga medborgare. För att uppleva en förståelse av sin 

omvärld och för att kunna känna att man kan påverka sin framtid, så anses ett 

utvecklat historiemedvetande vara en grundläggande kompetens. Ett av de 

hjälpmedel jag som lärare har är läroböckerna. Syftet med mitt arbete är att 

undersöka om läroböckerna ger uttryck för en historieskrivning som kan utveckla 

det som vi med dagens terminologi benämner historiemedvetande. 

 

2003 gjordes en nationell utvärdering av skolan (NU). Utvärderingen visade att 

elever i åk 9 kunde ge kausala förklaringar till större sammanhang. Den förmågan 

kan inte likställas med historiemedvetande. En stor del av eleverna gav främst 

materiella förklaringar samt fragmentariska otillräckliga tolkningar om ”orsak och 

verkan”.
1
 Orsakerna beskrevs till större delen som händelser som bara sker.

2
 

(Historiker liknar det vid att historien beskrivs som ett stafettlopp) 

 

I Lpo-94 introducerades begreppet historiemedvetande, framförallt som ett mål att 

sträva mot. I dagens läroplan Lgr11 framhålls vikten av att utveckla detsamma. 

Skillnaden mellan Lpo-94 och Lgr11 är att i den senare läroplanen är utvecklandet 

av elevernas historiemedvetande ett övergripande syfte. Detta strukturerar dels 

hela läroplanen samt kursplanen i historia.  

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 

berättelser används i samhället och i vardagslivet. Eleverna ska få olika perspektiv 

på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.
3
 

 
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för 

samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till 

dynamiskt tänkande.
4
 

 

Som lärare har vi att förhålla oss till uppdraget som ges till oss i de statliga 

styrdokumenten. Ibland uppstår det dock problem av olika slag. I dagens läroplan 

Lgr11 råder en viss begreppsförvirring. Begreppet historiemedvetande är centralt 

såväl i den historiedidaktiska debatten som i forskningen. Begreppet är svårt att 

definiera, förklara och mäta. Enligt Niklas Ammert är historiemedvetandet ett 

fenomen som finns i människors huvuden och som inte låter sig studeras enskilt.
5
 

Läroplanen anger dock att historieämnets huvudsakliga uppgift är att utveckla 

elevernas historiemedvetande.  

 

                                                           
1
 Skolverket. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Stockholm: Skolverket, 2004, 62. 

2
 Niklas Ammert. Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker 

under hundra år. Lund: Sisyfos, 2008, 14-15. 
3
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket, 2011, 172. 
4
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 9. 

5
 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 14. 
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Undervisningen i ämnet historia ska leda till att eleverna utvecklar såväl 

kunskaper om historiska sammanhang, sin historiska bildning och sitt 

historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår 

syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
6
 

 

Kurs- och ämnesplaner har länge syftat till att göra historieämnet mer komplext. 

Trots detta består svenska historielärares prov på gymnasiet i hög grad av 

minneskontroll genom innehållsrelaterade frågor. Detta visar en ny 

doktorsavhandling där 23 gymnasielärares prov från 2008-2009 har undersökts. I 

avhandlingen History Education as Content, Methods or Orientation? undersökte 

David Rosenlund, sammanlagt 940 provuppgifter i historia på gymnasiet. 93.2% 

(877 st.) av dessa kategoriserades som innehållsrelaterade. Resultatet blir enligt 

Rosenlund ”ett historiskt innehåll som framstår som mer eller mindre odiskutabelt, 

som i de äldre kursplanerna.”
7
 

Jag som lärare i historia tycker att det är viktigt att kunna tolka läroplanen korrekt 

och bedriva en undervisning som når upp till gällande mål. Trots att tonvikten 

legat på att utveckla elevers historiemedvetande så verkar inte skolan ha kommit 

särskilt långt vad gäller de kunskaps- och strävansmålen. Skilda faktorer gör 

studier av elevers historiemedvetande svåra att genomföra. Förutom samspelet 

mellan människorna i klassrummet, är att desto äldre eleverna blir, desto fler 

intryck påverkas de av utanför skolan. Faktorer som vi kan studera (inom rimlig 

nivå för en kandidatuppsats) är vad läromedel innehåller. Det kan handla om hur vi 

antar att läsaren påverkas utifrån ämnesval, exempel, värdeladdade ord, bilder, 

frågor, fördjupningsuppgifter etc.  

Några empiriska studier har gjorts och vi får hoppas att fler följer. Inspirerande 

studier med relevans är b.la. Mary Ingemansson licentiat och doktorsavhandlingar 

om May Bylocks ”drakskeppstrilogi”.
8
  

 

I Norge har Halvdan Eikelands forskning kommit fram till att läromedlen inte 

verkar ha innehåll som främjar utveckling av mer avancerade 

historiemedvetanden.
9
 I Sverige har Niklas Ammerts forskning visat på liknande 

resultat.  

 

Ammert har i sin doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet sett tre tydliga 

perioder. Fram till 1960-talet beskrevs historien kronologiskt. Mellan 60- och 90-

talen kännetecknades historieundervisning genom att den förklarade nuet, som 

                                                           
6
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 172.  

7
 Skolverket. Mer tradition än ämnesplan. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-

omraden/samnen/historia/undervisning/historielarares-provkonstruktion-ett-viktigt-

utvecklingsomrade-1.261150 
8
 Mary Ingemansson följde en mellanstadieklass genom ett historieområde med undervisning bl.a. 

med skönlitteratur och djupintervjuade tre av eleverna (med sikte på förändringen av deras 

historiemedvetande) kontinuerligt. 
9
 Halvdan Eikeland. Historieundervisning og interkulturell læring En analyse av norske og tyske 

læreplaner, norske lærebøker og av erfaringer fra norsk skole. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 

2004. 
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framvisades som överlägset. Efter 90-talet har läroboksförfattarna återgått till en 

kronologisk skildring. Ofta har det skett i form av punktbelysning, s.k. ”snapshots” 

på specifika händelser eller personer. Detta har till synes gjorts för att försöka 

skapa närvaro och intresse hos en ”otålig” generation. Det blir enligt Ammert på 

bekostnad av sammanhangen.
10

 

 

Ammert tar också upp att KG Jan Gustafsson
11

 har slagit fast att elevernas 

historiemedvetande inte i första hand utvecklas i skolan utan i hemmet och andra 

forum. Ammert menar att det vore förödande om skolan nöjer sig med detta. Han 

menar att skolan skulle kunna bli den plats där eleverna i alla fall får hjälp med 

den orientering i tid som är historiemedvetandets huvudfunktion.
12

 Ammert citerar 

dessutom (bl.a.) Arja Virta.
13

 Hon menar att det borde vara skolan som hjälper 

eleverna att integrera lösryckta moment in i historiska sammanhang, och få dem att 

förstå att de lever mitt i historien
14

  

 

I det här arbetet ska jag undersöka i vilken utsträckning några av de mest centrala 

perspektiven, gällande främjande av elevers utveckling av historiemedvetande, går 

att finna i läromedel för historia.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att göra en analys av tre relativt nyproducerade 

läromedel för åk 7-9 i historia, utifrån några av de perspektiv som ses som mest 

centrala när det gäller möjligheten att utveckla ett historiemedvetande. Till min 

hjälp använder jag analysverktyg som jag har tagit fram efter läsning av Niklas 

Ammerts och Robert Thorps forskning. Mer om detta nedan i metoddelen.  

För att svara på syftet ställer jag följande frågor. 

 

Frågeställningar  
 

Finns det reflekterade berättelser som är multikronologiska och framställer 

individer/människor som både historieskapade och historieskapande?  

Finns det identitetsskapande innehåll? 

Finns det innehåll som bidrar till normativa värderingar? 

                                                           
10

 Maria Duregård Lannvik. Mycket dåtid, mycket framtid i historieböckerna. Intervju med Niklas 

Ammert. Lärarnas nyheter 2009-01-29 
11

 KG Jan Gustafsson (1933-2011) var professor i historia vid högskolan och lärarutbildningen i 

Kalmar. 
12

 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 15. 
13

 Arja Virta är fil.dr. i pedagogik och historia samt professor i historie- och 

samhällskunskapsdidaktik vid Åbo universitet. 
14

 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 15. 
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Styrdokument och tidigare forskning 
 

Hur utvecklas ett historiemedvetande enligt svenska 
historiedidaktiker  
 

Under den tid jag har arbetat med den här uppsatsen, har jag läst en ansenlig 

mängd litteratur, avhandlingar och artiklar som har behandlat begreppet 

historiemedvetande. Robert Thorp, har publicerat flertalet artiklar och en 

licentiatuppsats Historical Consciousness, Historical Media, and History 

Education.
15

  Han  har ägnat sin forskning främst åt begreppet historiemedvetande. 

 

Vill man sätta sig in i begreppets historia, styrkor och svagheter, kan man i hans 

texter hitta en genomgripande kartläggning av begreppet inifrån och ut. Här väljer 

jag att ha en sammanfattande artikel Vad är ett historiemedvetande egentligen och 

varför är det viktigt? som referens till min studie, mina tankar och min läsning. 

Artikeln publicerades i Aktuellt om historia 2013:2
16

  

 

Thorp har gjort en sammanställning av den svenska forskningens teorier kring 

historiemedvetandet. Han har delat in det i sju kategorier. De fetmarkerade 

perspektiven är de jag har valt att studera lärobokstexterna utifrån.  

 
1. Historiemedvetande som ett multikronologiskt begrepp 

 (den explicita definitionen av begreppet) 

2. Historiemedvetande som ett identitetsskapande begrepp  

(den första tillämpningen) 

3. Historiemedvetande som ett meningsskapande begrepp   

(den andra tillämpningen) 

4. Historiemedvetande som ett historieskapande begrepp     

(den tredje tillämpningen) 

5. Historiemedvetande som ett insiktsskapande begrepp      

(den fjärde tillämpningen) 

6. Historiemedvetande som ett värdeskapande begrepp        

(den femte tillämpningen) 

7. Historiemedvetande som ett heuristiskt begrepp               

(den sjätte tillämpningen)
17

 

 

Definitionen av historiemedvetande som en multikronologisk förmåga, svarar 

inte på frågan varför den är av vikt. Den är nödvändig men inte tillräcklig. Svensk 

forskning på området skulle kunna sammanfattas med att historiemedvetandet är 

en fundamental förmåga för att vi ska kunna förstå oss själva och vår omvärld. Ett 

utvecklat historiemedvetande gör oss till bättre varelser. Men ett 

historiemedvetande, det har vi, vare sig vi är medvetna om det eller ej, eller vare 

                                                           
15

 Robert Thorp. Historical Consciousness, Historical Media, and History education. Umeå/Falun. 

Umeå universitet/Högskolan Dalarna. 2014. 
16

 David Ludvigsson (red.). Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. Aktuellt om historia 2013:2. 

Estland: Historielärarnas förening, 2013.   
17

 Robert Thorp. ”Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?”. I Kritiska 

perspektiv på historiedidaktiken. Aktuellt om historia 2013:2. David Ludvigsson (red.), 97-119. 

Estland: Historielärarnas förening, 2013, 102.  
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sig det är utvecklat eller inte.
18

 

 

Historiemedvetande som identitetsskapande handlar i korthet om att vår 

upplevelse av historien påverkar vilka vi är. Enligt svenska historiedidaktiker är 

historiemedvetande en viktig del av vår identitet och identitetsbildning.
19

 Enligt 

Klas-Göran Karlsson är vi t.o.m. identitetslösa om vi inte har ett 

historiemedvetande eftersom ”varje form av identitet kräver ett 

historiemedvetande”
20

 I denna forskning finns en avhängighet av ”narrativistiska 

teorier” Berättelser om, i och genom oss själva skapar vår bild av oss själva. Den 

franske filosofen Paul Ricoeur är den främste teoretikern, Thorp har sammanfattat; 

 
Narrativ identitetsteori säger kortfattat att en persons identitet bestäms av de 

berättelser eller narrativ hon skapar som sig själv. Historiemedvetandet anses 

alltså påverka de berättelser som en person skapar om sig själv: när vi skapar 

narrativ som använder sig av multikronologiska perspektiv bidrar 

historiemedvetandet till skapandet av våra identiteter.
21

 

 

Historiemedvetande som historieskapande grundar sig framför allt på vad Klas-

Göran Karlssons kallar ”den dubbla historiska tankeoperationen”. Människor både 

är och skapar historia.
22

 Klas-Göran Karlsson anser, till exempel, att ett 

historiemedvetande måste vara handlingsorienterat. När vi inser att vi är en del av 

historien, inser vi att våra handlingar påverkar hur historien kommer att gestalta 

sig i framtiden.
23

 När vi som individer förstår det, så har vi utvecklat ett mer 

avancerat historiemedvetande.  

 

Maria Johansson uttrycker det som att människor både är och gör historia 

samtidigt.
24

 Hennes avhandling kring interkulturell kompetens i historia är en 

empirisk studie kring detta. Den är utförd i en högstadieklass som arbetat utifrån 

ett både meningsskapande och ett historieskapande perspektiv.  
 

Historiemedvetande som värdeskapande ser studier av historia som utvecklande 

av individers moraliska värderingar. Niklas Ammert och Ylva Wibaeus är två av de 

forskare som menar att vi bör uppmärksamma hur tankar och fördomar om ”de 

andra” har uppstått och etablerats. Tanken är att elever ska bli mer moraliskt 

                                                           
18

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 107. (Thorps egen 

fotnot hänvisar till Klas-Göran Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, I Historien 

är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.), 25-69. 

2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 2009, 48.  
19

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 103.  
20

 Klas-Göran Karlsson. ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, I Historien är nu: en 

introduktion till historiedidaktiken. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.), 25-69. 2:a uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 2009, 50.   
21

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 104. (Thorps egen 

fotnot ”För en koncis sammanfattning av narrativ identitetsteori, se Schechtman 2007, 92–96.”) 
22

 Klas-Göran Karlsson. ”Historia, historiedidaktik och historiekultur.” I Historien är närvarande: 

Historiedidaktik som teori och tillämpning. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red,). 13-89. 

Lund: Studentlitteratur, 2014, 53. 
23

 Klas-Göran Karlsson. ”Den historiska kunskapen hur utvecklas den.” I Historien är nu: En 

introduktion till historiedidaktiken. 2:a uppl. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, (red.), 211-222. 

Lund: Studentlitteratur, 2009, 216. 
24

 Maria Johansson. Historieundervisning och interkulturell kompetens. Karlstad: Karlstads 

universitet, 2012, 40-41. 
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handlingsberedda och mer toleranta mot ”de andra”.
25

  

 
Lite mer konkret tolkar jag detta som att det innebär att i undervisningen 

uppmärksamma under vilka värdepremisser föreställningar och fördomar 

som finns om ”den Andre” har uppstått och etablerats, det vill säga med vilka 

syften.
26

 

 

Även om det inte går att enkelt fastslå vad ett historiemedvetande är för något, så 

går det att se vad som kan förstärka utvecklandet av det. Thorp har gjort en 

översikt av den svenska historiedidaktiska forskningen och delat in ”aktivatorerna” 

i några kategorier. De fetmarkerade utgångspunkterna är de jag har valt att studera 

lärobokstexterna utifrån. 
 

1. Berättelsen 

2. Mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien 

3. Omvälvande händelser 

4. Normativa värden 

5. Genetisk-genealogiska samband 

6. Historiskt tänkande 
27

 

 

Begreppet Berättelsen handlar framförallt om att vi behöver komma bortom 

faktaupprepningar och utantillkunskaper genom att skapa mer komplexa samband. 

När vi tvingas till att uttrycka oss i berättande form så aktiverar vi vårt 

historiemedvetande.
28

 Desto mer reflekterande och utvecklande som berättelserna 

blir, desto mer utvecklat blir vårt historiemedvetande. Det vi behöver göra är att 

hitta och använda verktyg för detta. En taktik vi kan använda oss av är att 

uppmuntra/styra eleverna till att använda fler konjunktioner i texterna.
29

  

 

Enligt Thorp är det många svenska forskare som menar att berättandet är centralt. 

Men det är inte klarlagt varför eller hur berättandet utvecklar historiemedvetandet. 

Det vore något för didaktikforskningen att klarlägga, hur vi som lärare skulle 

kunna arbeta för att förmå elever att skapa berättelser, för att utveckla sina 

historiemedvetanden. Det är något som gissningsvis inte bara jag och Robert 

Thorp skulle tycka vara intressant att få veta.
30

 
 

Mötet mellan den lilla och den stora historien handlar i mångt och mycket om att 

individen behöver identifiera sig med historien på ett personligt plan, och hitta 

identifikationssamband, så att eleven känner att historien angår henne. 

Förkunskaperna pekas också ut som en grundförutsättning av bl.a. Mary 

                                                           
25

Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 65-66.  
26

 Ylva Wibaeus. Att undervisa om det ofattbara. En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 

Förintelsen i skolans historieundervisning. Stockholm: Stockholms universitet 2010, 61. 
27

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 107.  
28

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 109. 
29

 Se t.ex., Hans Olofsson. Fatta historia: en explorativ fallstudie om historieundervisning och 

historiebruk i en högstadieklass. Karlstads universitet, 2011, 29-30, Fredrik Alvén. 

Historiemedvetande på prov: En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i 

kursplanen för historia. Lund: Forskarskolan i historia och historiedidaktik, 2011, 47 och Lars 

Andersson Hult. Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat 

historiemedvetande. Lunds universitet, 2012, 30-35. 
30

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?, 114.  
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Ingemansson.
31

  

 
Med andra ord: den historiekultur eleverna har med sig från hemmet och 

tidigare upplevelser från olika medier och övriga sociala sammanhang, blir 

en startplatta för hur historiemedvetandet utvecklas i skolan. Elevernas 

förförståelse, som är individuell, spelar alltså stor roll.
32

  

 

Användandet av normativa värden har en stark förespråkare i Fredrik Alvén. Han 

menar att genom att studera moraliska värden tvingas eleverna att försöka se de 

multikronologiska sammanhangen. Elevernas historiemedvetanden aktiveras och 

utvecklas.
33

  

 
Dessa undersökningar och mina resultat pekar sammantaget mot att 

människor i större utsträckning ser sammanhang mellan då och nu när de vill 

förklara sociala relationer som bär på hat, orättvisa, våld och 

diskriminering.
34

  

 

En annan av forskarna som jag har tagit spjärn mot är Niklas Ammert. Hans 

doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet publicerades 2008. Han är även 

redaktör för Att spegla världen från 2011, där Sveriges historiedidaktiska forskare 

har sammanfattat den moderna svenska läromedelsforskningen.  

Tidigare har historieundervisning haft en tendens att vara genetisk eller 

genealogisk. Traditionellt lästes historia som en kronologisk framåtsyftande 

berättelse. Det följdes av att historia började läsas bakåtsyftande för att ta reda på 

saker om samtiden. Idag förespråkar flera historiedidaktiker att vi både bör växla 

mellan de båda perspektiven och kombinera dem i ett s.k. reflexivt perspektiv.
35

   

 
I ett reflexivt perspektiv kan den nutida situationen speglas i det förflutna 

samtidigt som det förflutna förklarar framväxt och rötter. Med en sådan 

dubbel och reflexiv utgångspunkt stimuleras tänkande över tid. I relation 

till de genetiska och genealogiska perspektiven innebär det reflexiva 

perspektivet en syntetisk ansats. Här finns de genetiska och genealogiska 

perspektiven samtidigt, vilket har förutsättningar att leda fram mot att 

historiemedvetandet kan utvecklas.
36

  

 

 

  

                                                           
31

 Mary Ingemansson. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. 

Växjö universitet, 2007, 25. 
32

 Ingemansson. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna, 25. 
33

 Alvén. Historiemedvetande på prov, 93-94. 
34

 Alvén. Historiemedvetande på prov, 94. 
35

 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 196-199.  
36

 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 196. 
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Skolverkets definition av historiemedvetande 
 

I en intervju med Fredrik Alvén, den finns på Skolverkets hemsida, så svarar han 

så här om sin forskning.  

 
I botten ligger konstruktivistiska idéer. Något annat är otänkbart för mig om 

man ska försöka komma åt historiemedvetande som handlar om hur vi 

orienterar oss i olika situationer. För att komma åt begreppet och vilka 

kompetenser det innehåller utgår jag från narrativa teorier. Med den nya 

läroplanen, Lgr11, kommer begreppet historiemedvetande lyftas ännu 

tydligare. Det operationaliseras genom förmågor som att använda sin 

historiska referensram, använda källor, använda metodiska begrepp och att 

analysera hur historia används.
37

 

 

Dessutom har den tidigare bristen på information börjat åtgärdas. Skolverket har 

publicerat ett förtydligande kommentarsmaterial angående historiemedvetande. 

Men Skolverkets tankar kring vad ett historiemedvetande är och hur det utvecklas, 

skiljer sig en del från aktuell svensk forskning. I kommentaren till syftet på 

Skolverkets hemsida uttrycker man det så här.  
 

SYFTE 
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 

samtiden och perspektiv på framtiden. Med dessa ord inleds kursplanen i 

historia och de formulerar utgångspunkten för alla de urval och 

ställningstaganden som följer. 

Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett historiemedvetande. 

Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, vilka 

möjligheter vi har och vart vi är på väg. Människor styrs och påverkas av 

händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en förmåga 

att aktivt förändra sin tillvaro. Att på detta sätt uppfatta historia som en 

pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett 

utvecklat historiemedvetande. Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva 

en del av historien, ämnet begränsas inte till att handla bara om andra 

människor för länge sedan. 

Historia är till för att skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och 

framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför att 

utveckla elevernas historiemedvetande.
38

 

 

Kombinationen mellan den multikronologiska förmågan och den dubbla 

tankeoperationen har blivit grunden i den historiedidaktiska forskningen kring 

historiemedvetande. Likaså har vi alla ett historiemedvetande. Men skolan ska 

också sträva efter att ge eleverna ett ”utvecklat historiemedvetande”. Definitionen 

som Skolverket använder här är, att om vi ser historia som en pågående process 

som vi deltar i och som påverkar oss, så har vi ett utvecklat historiemedvetande. 

                                                           
37

 Skolverket. En intervju med Fredrik Alvén angående hans forskning. 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/mer-lara-innantill-an-

historiemedvetande-1.111983) 
38

 Skolverket. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia 
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Det finns en längre text publicerad för historia på gymnasiet.
39

 I den texten 

framhålles den tempusöverskridande definitionen. Dessutom skriver man att 

omvälvande händelser kan aktivera vårt historiemedvetande, eftersom vi då 

normalt funderar på vad som kommer att ske, med referenspunkt i det förflutna.  

 

Syftet med undervisningen i historia är att elever ska utveckla 

sitt historiemedvetande. 

Historiemedvetande är vår förståelse av nutiden, vår förmåga att tolka 

det förflutna och förhålla oss till framtiden. Människor styrs och påverkas 

av händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en 

förmåga att aktivt förändra sin tillvaro.  

Att på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva 

berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett utvecklat 

historiemedvetande. Historia är ett aktualitetsämne som skapar 

sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. 

 

Vid omvälvande händelser i vår omvärld söker vi förstå vad det är som 

händer och vad detta kan betyda för framtiden, genom att tolka vad vi vet om 

liknande händelser och skeenden i det förflutna. Så kan exempelvis en 

ekonomisk kris, en politisk omvälvning eller en omfattande olycka 

aktivera vårt historiemedvetande. Vi försöker bedöma vad detta ska 

innebära för framtiden genom tolkningar av det förflutna.
40

 

 

Både Hans Olofsson och Klas-Göran Karlsson menar att man måste ha en viss 

grundläggande kunskap för att kunna analysera historien kvalitativt eller tolkande. 

Att kunna analysera är också nödvändigt om man vill ägna sig åt meningsfull 

historia och utveckla ett historiemedvetande.
41

 I grundskolans kunskapskrav, är det 

den sortens förmågor, som det är meningen att vi ska uppnå. 

 
Goda kunskaper om historia är en förutsättning för att kunna göra en 

kvalificerad tolkning av händelser och skeenden i det förflutna, och 

därför grundläggande för att utveckla elevers historiemedvetande. 
Historia är emellertid föränderlig eftersom den ytterst utgör svaret på de 

frågor som människor i nuet ställer till det förflutna. Dessa frågor ställs 

utifrån olika behov under olika tider och av olika människor. De besvaras och 

används därför på olika sätt. Förståelse för hur historia används är därför 

en viktig del i att utveckla elevers historiemedvetande. Förmåga att 

använda historisk metod ger eleven förutsättningar för att göra en 

kvalificerad tolkning av det förflutna, genom exempelvis källkritik eller olika 

former av tolkning av källmaterial. Kunskap om historia, kunskap om hur 

historia skapas och kunskap om hur historia används är därför tre 

samverkande kvaliteter som ger förutsättningar för att utveckla elevers 

historiemedvetande
42

. 

 

                                                           
39

 Begreppet historiemedvetande bör betyda detsamma även i grundskolan. Sätten att utveckla 

historiemedvetandet bör också vara desamma.   
40

 Skolverket. Om ämnet historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv 
41

 Klas-Göran Karlsson. Den historiska kunskapen - hur utvecklas den, 220. Samt Olofsson. Fatta 

historia, 30-38.) 
42

 Skolverket. Om ämnet historia. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/.../his/comment.pdf 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och
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Goda kunskaper om historia är den grundläggande förutsättningen för att eleverna 

ska kunna tolka historiska händelser och skeenden. En insikt krävs i hur historia 

skapas och används samt också en förmåga att källkritiskt tolka historiskt material. 

Det är sammanfattat de faktorerna som Skolverket framhåller som viktigast för 

eleverna.  
 

Dessutom finns en fortsättning kring kompetenser som enligt forskarna bidrar till 

historiemedvetandet men som Skolverket inte skriver ut som ett konkret samband. 

Däremot blir det en slags sammanfattning ”vid sidan om.” 

 
Genom kunskaper om historia och om hur historia skapas utvecklas elevernas 

nutidsförståelse och därmed deras förmåga att orientera sig i 

samhällsfrågor inför framtiden. Genom förståelse av hur historia används i 

samhälle och vardagsliv, bidrar ämnet till elevers personliga utveckling, 

identitetsskapande och medborgarkompetens. Genom förmåga att 

använda historisk metod och teori, ges eleverna bättre förutsättningar att 

bedriva fortsatta studier i historia och i andra samhällsvetenskapliga ämnen
43

 

 

Men den dubbla historiska tankeoperationens idéer om att man både påverkas av, 

men också själv har möjlighet att påverka historien, tydliggörs inte i Skolverkets 

texter. Elevernas framtida inflytande begränsas till att de har möjlighet att påverka 

sina egna liv. Där nämns inte att de kan ”påverka historien”. Att eleverna ska förstå 

att de är både historieskapade och historieskapande poängteras inte.  

 

 

  

                                                           
43

 Skolverket. Om ämnet historia. www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/.../his/comment.pdf  
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Tidigare forskning om läromedel 
 

En av de som har studerat historiemedvetandet som begrepp i Sverige är Niklas 

Ammert. Hans doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet: 

historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, är en 

komparativ historisk studie av läromedel under 1900-talet just vad gäller 

historiemedvetande. Hans avhandling avslutades dock strax före införandet av vår 

nu gällande läroplan, Lgr11. Ammert använder termen multikronologi för att 

beskriva förmågan att använda de tre tempusformerna samtidigt. 

 
Historiemedvetandet handlar om tolkning av det förflutna, förståelse för 

nutiden och tankar om framtiden.
44

 

 

Flera forskare beskriver att tankar om framtiden är det som elever verkar ha 

svårast för att formulera.
45

 Min personliga upplevelse är att elever, speciellt de 

som jag menar saknar just ett avancerat historiemedvetande, kan känna sig 

provocerade av framtidssyftande tankar och uppgifter. Kommentarer som; ”-det 

här är inte historia”, ”-vill du att vi ska leka spådamer” etc. är inte ovanliga. Dessa 

elever kan inte se någon som helst anledning till att läsa historia och den spelar 

ingen roll för dem. Det är just framtidsperspektivet, den framtidsorienterade 

förmågan, som svenska forskare anser är essentiell i historiemedvetandet. 

 
Historia handlar i grunden om att bli en del av ett temporalt sammanhang 

som är större än våra individuella liv 
46

  

 

Läroböcker kan ses som en del av socialiseringsprocessen där människors syn på 

sig själva och samhället, i dåtid, nutid och framtid utformas.
47

 Hur har då 

läromedlen utformats? Istället för att utgå från elevernas förmåga att tillgodogöra 

sig kunskap, kan läroboken ses som ett resultat av politiska, pedagogiska och 

vetenskapliga strömningar.  Ammert konstaterar också i sin avhandling att det 

finns ett fåtal texter i litteraturen som ger exempel på hur historiemedvetande kan 

uttryckas. Han anser att merparten av texterna misslyckas med att förmedla ett 

historiemedvetande.
48

     
 

Ammert har också kategoriserat några definitioner av historiemedvetande; 

Genetiskt synsätt: Det innebär att kunna kronologiskt  följa en linje ifrån det 

förflutna och då kunna knyta an till den historiska kontexten.  

Genealogiskt: Det innebär att kunna utgå ifrån nuet för att kunna göra kopplingar 

genom tiden.   

Multikronologiskt: Det innebär att kunna se det förflutna, nutiden och framtiden 

samtidigt. Enligt en intervju med honom i ”Lärarnas nyheter” är det perspektivet 

                                                           
44

 Mary Ingemansson. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och 

historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg: Makadam förlag, 2010, 10. 
45

 Detta finns beskrivet b.la i Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det 

viktigt, 103. Ingemansson. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”, 289. 
46

 Karlsson. ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” I Historien är 

närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 

(red,). 13-89. Lund: Studentlitteratur, 2014, 15. 
47

 Niklas Ammert. ”Om läroböcker och studiet av dem.” I Att spegla världen: Läromedelsstudier i 

teori och praktik, Niklas Ammert, (red.), 25-42. Lund: Studentlitteratur, 2011, 33 
48

 Ammert. Det samtidigas osamtidighet, 220. 
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vanligt i läromedlen för åk 4-6, men inte i böckerna för åk 7-9. Däremot så 

återkommer perspektivet i böckerna för gymnasiet.
49

  

Historieskapade och historieskapande: Det innebär att kunna se sig själv som ett 

resultat av historien och därmed förstå ”varför det är som det är.” Det innebär även 

att kunna förstå att man kan påverka framtiden.
50

  
 

Ammert har förutom sina avhandlingar också producerat Skolverkets material för 

undervisning om Förintelsen
51

 Dessutom har han sammanställt en artikelsamling 

med ett aktuellt axplock av svenska didaktikers forskning kring läroböcker. Att 

spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik.  Den utkom 2011 just inför 

sjösättandet av Lgr11. Artiklarna tar ur olika perspektiv upp hur läromedel 

framställs, hur stoffurvalet går till och vad de förmedlar och förväntas stimulera 

hos eleverna och även hur resultatet av detta blir/förväntas bli.
52

 

 

Lena Lindh och Boel Söderberg resonerar kring humor i lärotexterna och vad vi 

minns av det som vi har läst. De introducerar också frågan om vi inte borde 

fundera mer över vidden och effekterna och vad läroböcker faktiskt 

åstadkommer.
53

 

 

Den personligt skrivna texten beskrivs av Lindh och Söderberg som texter som 

berör och skapar intresse. De knyter an till att människor genom historien och i 

andra kulturer inte är så mycket annorlunda än vi. Det är förhållandena omkring 

oss som är olika. Personligt skriven text kan förmedla olika tider och händelser, 

hur människor har tänkt och upplevt dem.
54

  

 

Både Lena Olsson och Kenneth Nordgren har visat att läroböcker gärna blir 

etnocentriska när de utgår ifrån ”här och nu”. De skapar inte alltid förståelse för 

andra kulturer.55 Nordgrens studie Vems är historien? visar både kvalitativt och 

kvantitativt att det utomeuropeiska perspektivet i princip är marginaliserat till 

flodkulturerna och till konfliktområden efter 1945. Det är två epoker som han 

dessutom menar ofta läses mer översiktligt än resterande arbetsområden i 

historieundervisningen.
56

 Lena Olssons avhandling Kulturkunskap i förändring 

från 1986, har visserligen några år på nacken. Ändå så står den historiska 

traditionen i våra läroböckers etnocentriska perspektiv, enligt min uppfattning och 

erfarenhet, i många fall fast.  

 
Framställningen karaktäriseras vidare av generella och stereotypa 

beskrivningar av olika folk och kulturer. Merparten av dessa omdömen rensas 

bort ur materialet under 1950-talet, men de ersätts till en del av ett nytt 

                                                           
49

 Maria Duregård Lannvik. Mycket dåtid, mycket framtid i historieböckerna.  
50

 Maria Duregård Lannvik. Mycket dåtid, mycket framtid i historieböckerna.  
51

 Niklas Ammert. Om vad och hur ”må” ni berätta? Stockholm: Forum för levande historia, 2011.  
52

 Niklas Ammert. Att spegla värden: Läromedelstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 

2011. 
53

 Lena Lindh och Boel Söderberg. ”Lärobokens text och magi.” I Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik, Niklas Ammert, (red.), 193-217. Lund: Studentlitteratur, 

2011, 214. 
54

 Lindh och Söderberg. Lärobokens text och magi, 209. 
55

 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, 35-36. 
56

 Kenneth Nordgren. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige. Umeå: Umeå universitet, 2006, 187-191. 
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kvalitativt sätt att mäta kulturer. De senare bär också en stereotyp prägel 

genom att det ständigt är samma folk som anges vara fattiga och illitterata. 

Även om analfabetismen anges i en viss procent av befolkningen, så framstår 

den som ett kännetecken på ett u-land, eftersom alla välutbildade människor i 

ett sådant land på något vis bortfaller. --- Läroboksförfattarna har i sina 

illustrationer av världen utanför västvärlden en preferens för det särartade och 

exotiska samt för objekt som betecknar låg utvecklingsgrad.
57

 

 

I Britt-Marie Berges artikel Jämställdhet och kön, redogör hon bl.a. för arbetet 

med ”Graal-projektet”. 2006 studerade hon 24 läroböcker, inklusive 

lärarhandledningar, på uppdrag av Skolverket. Fokuseringen var på de 

jämställdhetsproblem som kan uppstå på grund av de läromedel som används.
58

 

 

I studien av läroböckerna i historia, framkommer det bl.a. att skildringarna är 

könsneutrala men ändå centrerade kring männen. Kvinnorna är helt 

underrepresenterade förutom i vissa ”jämställdhetsrutor”. Kvinnohistoria 

förekommer i överkursuppgifterna. Som ett talande exempel, beskrivs inte ens 

hem och hushåll så att kvinnorna kommer fram. Det sker inte heller i skildringarna 

av nykterhetsrörelsen. I texterna om ungdoms- och musikrevolterna på 50- och 60-

talen så nämns inte kvinnorna alls! De kvinnliga regenterna Katarina den stora och 

drottning Kristina beskrivs utifrån sina klandervärda kärleksliv! Britt-Marie Berge 

ser stora svårigheter för flickor att identifiera sig som en grupp med betydelse i 

historien.
59

  

 

Vad gäller jämlikhet mellan könen i svenska läromedel så har Berges studie 

uppmärksammat kränkande uttryck och skrämmande åsikter om kvinnors och 

flickors värde, förmågor och plats i samhället.
60

 Även språket som används 

påverkar antagligen eleverna. Kanske kan det till och med vara så 

att ”läroboksspråket” hindrar elevernas ”historiemedvetandeutveckling”?  

 
En text i en lärobok erbjuder följaktligen mening när den förmår orientera 

läsarna i tillvaron och göra denna begriplig och hanterbar i relation till deras 

egna erfarenheter, kunskaper och livsvärldar. 
61

 

 

Lindh och Söderberg ger tydliga och konkreta exempel på skillnaden mellan ett 

levande och lättfattligt språk, kontra ett abstrakt och förkrympt språk.
62

 De 

konstaterar att det kan förefalla vara lättare att läsa kortare texter, bara för att det är 

färre ord, när det blir tvärtom. Texten blir abstrakt och kanske inte obegriplig men 

definitivt ofta svårbegriplig. Även Ammert redogör för liknade tankar, främst kring 

Staffan Selanders forskning kring pedagogiska aspekter av textteknik. Den 

generella trenden i svenska läroböcker är att sidutrymmet minskar och meningarna 

                                                           
57

 Lena Olsson. Kulturkunskap i förändring. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985. 

Lund: Liber, 1986, 196. 
58

 Britt-Marie Berge. ”Jämställdhet och kön.” I Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och 

praktik. Niklas Ammert, (red.), 157-175. Lund: Studentlitteratur, 2011, 158. 
59

 Berge. Jämställdhet och kön, 170. 
60

 Berge. Jämställdhet och kön, 172-174. 
61

 Klas-Göran Karlsson. ”Läroboken och makten - ett nära förhållande.” I Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik. Niklas Ammert, (red.), 43-61. Lund: Studentlitteratur 2011, 

50. 
62

 Lindh och Söderberg. Lärobokens text och magi, 209. 
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blir kortare. Korthuggna meningar och avsaknaden av förklarande bisatser gör att 

böckerna tappar sammanhangen som skapar mening och texterna blir tråkigare.
63

  

 

Även Monica Reichenberg, professor vid Göteborgs universitet vid institutionen 

för pedagogik och specialpedagogik, visar att texterna blir så komprimerade att de 

nödvändiga tankeleden försvinner.
64

 Det blir antagligen en omöjlig ekvation för de 

svagare eleverna att förstå dessa texter.
65

  

 

Utan att använda begreppet historiemedvetande, beskriver Lindh och Söderberg att 

det i lärotexterna
66

 bör användas ”beskrivna subjekt” (mitt uttryck) i texterna. 

Texterna bör levandegöras så att det finns tydliga personer i skildringarna. Att 

avpersonifiera händelser och skeenden gör texterna för abstrakta. 

 
Vitsen med det är, menar vi, att det gör klart för elever att det faktiskt handlar 

om människor, att vi alla hör dit. Vi berörs av människors beslut och vi kan 

själva vara med och påverka dessa beslut. Till det som skapar opersonliga 

och svåra texter hör också att inte på en gång bli klar över vem som 

egentligen handlar i texten.
67

 

 

 

Om läromedelskonstruktion 
 

Staffan Selander har i sin text Didaktisk design av pedagogiska texter jämfört två 

olika läroböcker utifrån några perspektiv, t.ex. hur böckernas centrala teman 

introduceras och struktureras och hur olika avsnitt är uppbyggda och komponerade 

gällande text och bild. Dessutom beskrivs vem som talar och vem som tilltalas. 

Selander tar också upp hur frågor och arbetsuppgifter är konstruerade. Detta gör 

han för att jämföra olika slags kunskapssyner och lärandepraktiker.
68

 Även hans 

tankar kring ”multimodal kommunikation” gällande rubriksättning, bildval, frågor 

och övningsuppgifter blir intressanta att beakta. Selander menar att de både kan 

förstärka men även vara självmotsägande.   

 

Staffan Selander skriver att text och bild har tilldelats olika funktioner i olika tider. 

För femtio år sedan skrevs ofta texterna i läroböcker som berättelser. 

Illustrationerna var oftast faktaorienterade. Idag är istället texterna oftare 

faktabaserade och bilderna berättande.
69

 Genom att studera texter, bilder, 

arbetsuppgifter etc. över tid kan vi se intressanta mönster. Kanske kan vi få hjälp 

att flytta fokus ifrån det vi tycker är självklart till något nyskapande. 
70

  

 
                                                           
63

 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, 32-33. 
64

 Monica Reichenberg. ”Är lättlästa texter verkligen lättlästa?” I Språk och lärande. Rapport från 

ASLA:s höstsymposium Karlstad, 7-8 november 2002. Moira Linnarud och Erica Sandlund (red.), 

74-92. Edsbruk: Akademitryck 2003, 74-75 och 87. 
65

 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, 37. 
66

 De använder begreppet lärotext, eftersom det faktiskt kan handla om texter eleverna lär sig 

utifrån trots att de inte finns i en lärobok. (eller kan kategoriseras som läromedel) Staffan Selander 

skriver i samma anda om pedagogiska texter. 
67

 Lindh och Söderberg. Lärobokens text och magi, 210. 
68

 Staffan Selander. ”Didaktisk design av pedagogiska texter.” I Att spegla världen: Läromedels-

studier i teori och praktik. Niklas Ammert, (red.) 63-85. Lund: Studentlitteratur 2011, 71. 
69

 Selander. Didaktisk design av pedagogiska texter, 70.  
70

 Selander. Didaktisk design av pedagogiska texter, 70. 
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Det skulle dock kräva en mer djuplodande analys för att säkerhetsställa sådana 

tendenser, gällande de texter jag ska studera. Selanders tankar kring didaktisk 

design kan komplettera även min relativt översiktliga analys, eftersom perspektivet 

ger ytterligare komplexitet åt den.   

 

Jag ska studera vad läroböckerna innehåller och hur detta innehåll förmedlas och 

hur det kan användas i de konkreta undervisningssituationerna. Detta görs för att 

befästa identiteter och legitimera samhällets värdegrund. 
71

 

 

I min undersökning ser jag dessa läroböckers innehåll som en del av 

socialiseringsprocessen. Det handlar om hur människors syn på sig själva och 

samhället i dåtid, nutid och  

framtid har utformats.
72

 När Staffan Selander har analyserat läromedel har han 

också haft metafunktioner som utgångspunkt. Han har ställt frågor om vad texten 

lyfter fram och vilket perspektiv som författarrösten har. Han studerar vem texten 

vänder sig till och hur texten står i förhållandet till sin omgivning. Selander 

analyserar också om det finns annat innehåll som förstärker eller tar 

uppmärksamheten ifrån texten. 
73

 
 

Det är så många faktorer omkring eleverna som gör att det blir svårt att mäta och 

registrera vad som påverkar vad. Eleverna kommer till skolan med olika grad av 

förförståelse och ordförståelse. Eleverna har också olika syn på historia med sig 

hemifrån. Både elevers och lärares dagsform kan variera precis som 

lektionsplaneringarna i sig. Allt detta tillsammans gör att det blir stort, öppet och 

relativt. Det handlar i mångt och mycket om inre processer som kombinerar 

pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, socialantropologi och samhällskunskap.
74
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 Det som Ammert beskriver som det funktionella perspektivet. 
72

 Ammert. Om läroböcker och studiet av dem, 33. 
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Metod 
 

Operationalisering av historiemedvetande 
 

I den här texten kommer jag att beskriva hur jag har operationaliserat 

historiemedvetande begreppet genom läsning av framför allt Niklas Ammert och 

Robert Thorp.  

Min startpunkt finns i Robert Thorps kartläggning av den historiedidaktiska 

forskningen kring historiemedvetande. Sedan har jag utgått ifrån Niklas Ammerts 

doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år och hans slutsatser om historiemedvetande i 

historieläroböcker. Jag har kompletterat min bakgrund med Ammerts 

forskningsläge kring läromedelsforskning.  

Ställt mot bakgrund av de antaganden och teoretiska definitioner som finns av 

begreppet går det att studera uttryck för historiemedvetande. Enligt Ammert kan 

den historiedidaktiska forskningen studera om undervisningen har förutsättningar 

att utveckla elevernas historiemedvetande eller inte.
75

  

 

Analysen kommer därför att organiseras kring några av de begrepp som 

historiedidaktiker anser ha mest potential att utveckla elevers historiemedvetanden. 

Begreppen jag använder som rubriker är reflekterande berättelser, 

identitetsutveckling och normativa värderingar. Dessutom finns även ett 

bakomliggande fokus på om berättelserna är multikronologiska, samt den så 

kallade dubbla historiska tankeoperationen. Uppfattar läsaren att vi både är 

skapade av vår historia och skapare av historia? 

 
Historiemedvetande som begrepp är dock i sig brett och oprecist. För att 

förklara fenomenet och kvalificera begreppet måste det sättas i relation till 

närliggande begrepp och fenomen.
76

 

 

Jag har tagit del av tidigare forskning, utifrån något som kan ses som en variant av 

snöbollseffekten. Från min handledare och historiker vid Högskolan Dalarna, har 

jag fått hänvisningar till de för mig mest relevanta moderna avhandlingarna kring 

begreppet historiemedvetande. I dessa avhandlingar har litteraturlistorna varit mig 

till stor hjälp för att leta mig bakåt i den didaktiska forskningen. 

 

Genom att ”googla” begreppet historiemedvetande har även uppsatser på c-nivå 

dykt upp. Jag har kunnat se vad andra studenter redan har studerat och vilka 

möjligheter och problem de har stött på vid sina studier samt hur de har använt 

litteraturen som även jag har läst.  

 

Slutligen, har en genomgång av diskussionen kring historiemedvetande de senaste 

20 åren, landat i en jämförande, beskrivande analys av forskningens teorier och 

läroböckernas förmedling. 
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 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 14. 
76

 Ammert. Det osamtidigas samtidighet, 45. 
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Jag har inga illusioner om att jag ska genomföra en didaktisk revolution. Istället 

nöjer jag mig med att jag har satt mig in i diskussionen och försökt få en förståelse 

för detta lätt diffusa och svårfångade begrepp. Jag riktar istället mitt fokus mot att 

se styrkor och svagheter hos de läromedel som finns tillgängliga i skolans värld. 

Begreppet historiemedvetande är i sin natur svårfångat, men också väldigt viktigt. 

 

Nyckelorden ”Reflekterande berättelser”, ”Identitetsutvecklande” och ”Värde-

skapande” syftar till innehållets förväntade resultat. Dessutom till de förmågor 

relaterade till det historiemedvetande som förhoppningsvis ska utvecklas hos 

eleverna. Gällande multikronologi så handlar det om att förstå att vi alla är resultat 

av vår historia. Vi är alla tolkare utifrån vår tid. Att allt vi, upplever och gör, är ett 

resultat av vår historia och resulterar i kommande historia. Vi är både skapade av 

och skapare av historia.  

 

För att underlätta utvecklandet av mer kvalificerade historiemedvetanden hos 

eleverna så verkar det viktigaste vara möjligheter att skapa berättelser. Ju mer 

reflekterande de är, desto bättre. Enligt Robert Thorp kan man sammanfatta det 

som ”en person som skapar historiska berättelser med kontextuellt förankrade 

kausala förklaringar har ett utvecklat historiemedvetande.”
77

  

 
I modern historiedidaktisk och kulturvetenskaplig forskning är 

utgångspunkten snarare att läroböcker bidrar till att skapa mening med hjälp 

av berättelser. --- Läsarna har ett historiemedvetande som hjälper dem att 

orientera sig i tid och tillskriva det förflutna mening, en mental relation som 

läroböckerna behöver knyta an till, fördjupa och utveckla. Detta sker enligt 

Jörn Rüsen bäst genom att historiemedvetandets narrativa grundvalar 

bearbetas.
78

 

 

För att påverka elevernas identitetsbildning så är en av möjligheterna att få dem att 

knyta an till innehållet, att de får känslan av att stoffet angår dem, och  att det finns 

en koppling mellan den ”lilla och den stora historien”. 

 

Omvälvande avsnitt i läroböckerna kanske inte är så troliga att stöta på. Texter som 

får eleverna att reagera kan nog finnas, i alla fall som överkursuppgifter. Speciellt 

om man söker det som eventuellt handlar om att ta ställning. Det är detta vi kallar 

för normativa värden. Jag tror ju tyvärr inte att eleverna per automatik får ett mer 

utvecklat historiemedvetande bara för att de läser om fruktansvärda händelser i 

historien. 

 
Det historiska innehåll som har dessa tempusöverskridande kvaliteter svarar 

på frågor av typen: När tog detta sin början? Var det rättfärdigt? Vem bär 

ansvaret? Kan det hända igen? Krig, folkmord, terror, revolutioner och 

uppror är historiska händelser eller processer som då hamnar i fokus. 

Följaktligen kan det vara av särskilt intresse att studera hur läroböcker skapar 

mening och aktiverar elevernas historiemedvetande när de framställer 

företeelser av detta slag. 
79
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 Thorp. Vad är ett historiemedvetande och varför är det viktigt, 109. 
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 Karlsson. Läroboken och makten - ett nära förhållande, 51.   
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 Karlsson. Läroboken och makten - ett nära förhållande, 51. 
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Tankar, kring att växla mellan genetiska och genealogiska samband tar jag för 

givet att de finns. Jag tänker dock att de ensamma inte räcker för att utveckla ett 

historiemedvetande. Det är nog så att om jag har en negativ bild av läromedel i 

historia, så är det att läromedlen nöjer sig med dessa perspektiv. Det är inget som 

vare sig jag eller majoriteten av historiedidaktiker ser som tillräckligt. Den 

multikronologiska förmågan i sig räcker inte för att uppnå det mer komplexa 

värdet av innehållet i ett eftersträvansvärt och utvecklat historiemedvetande. Men 

som ”ögonöppnare” tillsammans med normativt värderande texter kanske den kan 

ha en god stimulerande förmåga. 
 

En lärare som sammanhangslöst frågar efter namnet på Karl XII:s häst på ett 

historieprov har knappast rört vid sina elevers historiemedvetande. Detta står 

i förbindelse med grundläggande dimensioner i vår tillvaro, bäst beskrivna ett 

antal binära begrepp: liv och död, vi och de, ont och gott, rättvis och 

orättvisa, makt och vanmakt, krig och fred. 
80

 

 

 

Min organiseringsmetod.  

 

För att få en överblick över förekomsten av historiemedvetandeutvecklande 

aktivatorer har jag närstuderat lärobokstexter, bilder och elevuppgifter för att hitta 

exempel på; 

 

1) Om eleverna ges möjlighet/tvingas till att skapa reflekterande berättelser, 

gärna med kontextuellt förankrade kausala förklaringar. Får eleverna ta del 

av personliga berättelser i böckerna?   

 

2) Om det finns kopplingar mellan den lilla och den stora historien, allt för att 

få identifikationsmöjligheter och i förlängningen stödja 

identitetsutvecklingen.  

 

3) Om eleverna får möjlighet/tvingas till att ta ställning vad gäller normativa 

värden kanske kring existentiella frågeställningar.  
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 Karlsson. Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv, 59.  
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Läromedelsanalys 
 

Även om min textanalys är av generell karaktär så har jag strävat efter att göra den 

kvalitativ. Jag har läst lärobokstexterna både översiktligt och gått tillbaka i dem för 

att titta närmare på varje enskilt stycke. Jag har tittat på och jämfört bilder, 

bildtexter och elevfrågor i de tre olika böckerna. Naturligtvis är det mitt 

historiemedvetande och min associationsförmåga som har tolkat texterna 

subjektivt. Men jag har vinnlagt mig om att vara nyfiken och objektiv.  

 

Jag har varken haft några starka hypoteser eller några direkt vare sig positiva eller 

negativa förväntningar på texterna. Jag hade kanske hoppats på fler goda exempel 

än vad utfallet gav. Nu i efterhand ser jag att det hade varit lättare att göra en 

kritisk analys och leta efter negativa exempel istället för att för att försöka att 

hitta ”goda möjligheter” i texterna.  

 

Jag börjar analysen med att ge en sammanfattande överblick över läroböckernas 

upplägg i stort. Efter det redovisar jag en sammanställning av läroböckernas 

innehåll och eventuella ”historiemedvetande-utvecklarpotential” utifrån 

rubrikerna; Reflekterande berättelser, Identitetsutveckling och Normativa 

värderingar. Utifrån dessa aspekter analyserar jag läroböckernas potentiella 

förmåga att utveckla historiemedvetandet. Dessa delar är de som jag finner mest 

intressanta att studera i denna rapport. Förutom arbetssätten med olika 

reflekterande berättelser, så är dessutom bilden att vi både är skapade och skapare 

av historien viktig, enligt de didaktiska forskarna. Multikronologi är det 

grundläggande i historiemedvetandet, enligt Skolverket. Identitetsutvecklandet är 

intressant. Det känns viktigt för både historiedidaktiska forskare och för 

tonåringarna själva. Dessutom vill jag studera texterna utifrån det värdeskapande 

perspektivet. Det finner jag själv mest motiverande att eftersträva.  

 

 

Urval av läromedel 
 

Genom att analysera hur texter, exempel, perspektiv, skildringar, elevuppgifter, 

bilder etc. i relativt nyutgivna läromedel i historia åk 7–9 kan tänkas bidra till att 

utveckla elevernas historiemedvetande. Böckerna är enligt förlagens 

presentation/reklam anpassade till Lgr11.  

 

Urvalet av läroböcker blev okomplicerat. De två stadieböcker i historia för åk 7–9 

som fanns att köpa i maj 2015 (på Adlibris och Bokus) var Levande historia 7–9
81

  

och Utkik
82

 som är en uppdatering av en annan relativt vanlig bok (Punkt). I 

slutförandet av denna uppsats dök ett cirkulationsexemplar av Historia åk 7–9
83

 

från Capensis förlag upp på mitt skrivbord och fick vara med i den här 

undersökningen, på grund av att förlaget så uttryckligt hävdar att den är helt 

Lgr11-anpassad.  
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 Kaj Hildingson och Lars Hildingson. Levande historia 7-9. Stockholm: Natur & Kultur, 2011. De 
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Avgränsningar i läromedlen 
 

För att göra uppsatsen så effektiv och djup som möjlig har jag valt att koncentrera 

mig främst på avsnitten om ”Mellankrigstiden”. Det är en tid där jag kan se 

kopplingar till nutiden och i mina dystopiska stunder även till framtiden. Det kan 

tänkas finnas gott om igenkännande och så kallade ”borderline events” i dessa 

texter. Eftersom 2:a världskriget är det arbetsområde som flertalet elever uttrycker 

en positiv förväntan på att få läsa om, borde förspelet till detsamma, också kunna 

intressera. Utifrån mitt intresse för värdeskapande undervisning så anser jag att det 

är ett intressant område att analysera.  

 

Det är också den epok i historien som Hans Olofssons empiriska studier relaterar 

till. Olofssons avhandling, Fatta historia: en explorativ fallstudie om 

historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass, ger mig som verksam 

lärare många idéer om hur jag kommer att kunna tänka när jag planerar framtida 

undervisning. I hans avhandling finns det perspektiv som tar upp hur vi kan 

aktivera elevernas historiemedvetande. Han redovisar tankar kring att sätta sig in i 

enskilda individers ställningstaganden.
84

 Nu i färdigställandet av uppsatsen så har 

jag också insett att Hans Olofsson är en av författarna till ett av mina tre använda 

läromedel, Utkik. Det har dock inte påverkat min analys.
85

 

 

I kritiken mot läroböcker så framkommer det att forskare tycker att vår historia 

framställs som en kronologisk räcka av ”snapshots”/ögonblicksbilder. Utan 

sammanhang, mellanspel eller förklaringar är detta ett problem. Mellankrigstiden 

ser jag som ett intressant studieobjekt i sig eftersom det är ett slags mellanrum 

i ”årtalshistorien”. Dessutom är det en epok som alltmer även ”media” finner 

intressant att skildra. Det är en tid när upptäckter, optimism och framåtsträvanden 

föregick en sådan katastrof. Själv är jag ett barn av 70-talet och vill gärna veta 

varför saker händer. Fast jag är kanske inte alltid så intresserad av detaljerna kring 

exakt vilket årtal, vilket fältslag och vilken gränsdragning som det gällde. 

 

 

Etisk ansats  
 

Jag har tagit del av de råd och riktlinjer som gäller humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning publicerad av Vetenskapsrådet 2011. Riktlinjerna 

handlar framför allt om integritets- och sekretessfrågor vilket inte påverkar min 

uppsats. Eftersom mitt material enbart består av offentligt publicerade texter, har 

jag inte behövt ta hänsyn till vare sig samtyckeskrav, informationskrav, 

konfidentialitetskrav eller nyttjandekrav. Jag har försökt att tydligt redogöra för 

mitt syfte med uppsatsen, mitt urval, mitt material och min metod. Dessutom 

redogör jag för mina källor så tydligt jag kan. Jag redovisar mina resultat med citat 

för att vara så transparent som jag kan, för att läsaren ska kunna bilda sin egen 

uppfattning.  
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Resultat 
 

Övergripande jämförelse mellan läroböckerna 
 

Levande historia: MELLANKRIGSTIDEN. (sid 334-349) Boken har korta och till 

viss del snuttifierade texter. Frågorna har korta ”rätta svar”. 

 

Historia 7-9: Under rubriken MELLANKRIGSTIDEN 1918-1939 (sid 128-131) 

handlar texten om ekonomi och politik men information om t.ex. Hitler, Stalin och 

Mussolini finns på tidigare sidor. I kapitlet NATIONALISM, DEMOKRATI OCH 

DIKTATUR (sid 104-115) finns vissa syftningar till idag. Förföljelsen och 

folkmordet av judarna har ett eget kapitel. FÖRINTELSEN (sid 158-170) 

 

Utkik: Mellankrigstiden har rubriken ”MELLAN TVÅ KRIG” (sid 214-229) 

 

I Levande historia avslutas kapitlen med sammanfattande frågor på tre nivåer. Det 

är bara på nivå tre som jag anser att frågorna är av en mer komplex karaktär. 

Frågor som kräver berättande och förklarande texter. Eleverna måste analysera 

informationen i texterna. Det är enbart en fråga som relaterar till idag. I övrigt 

frågas det bara efter detaljkunskaper i det aktuella kapitlet. I Historia 7-9 ges t.om 

sidhänvisningar till var eleverna kan hitta svaren på frågorna, som är av 

läsförståelsekaraktär.  Utkik kräver mer än bara läsförståelse men riktar inte heller 

sina frågor mot vare sig nutid eller framtid.  

 

Ingen av böckerna har några texter om barn eller ungdomar. Levande historia 

nämner att judiska barn inte längre fick gå i kommunala skolor. Utkik har en 

källövning om en jurist som känner att han sviker sina moraliska värderingar. Men 

i övrigt så finns det inte några texter om vanliga människor att identifiera sig med.  

 

Levande historia har enligt min uppfattning ganska bra variation av bildernas 

storlek, form och färg. De har bilder som kontrasterar mot varandra, vilket 

antagligen är menat att göra dem tydligare och mer talande. Två exempel på det är 

dels fotot på den arbetslösa sjubarnsmamman (beskrivet nedan) placerat 

bredvid ”Tamara i den gröna Bugattin”
86

 Ett annat exempel är uppslaget där 

bilden på vänstersidan är ett svartvitt foto av ett nazistiskt bokbål och bilden på 

högersidan är ett ”eftercolorerat” fotografi där tre barn ger blommor till Adolf 

Hitler.
87

 Mitt intryck är att Historia 7-9 har försökt få med så många bilder som 

möjligt, men att de blir svåra att se eftersom de är så små. Utkik har lite mer 

variation av bildtyper, storlek och hur man layoutmässigt har placerat bilderna. 
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 Hildingson och Hildingson. Levande historia, 340-341. 
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Reflekterande berättelser  
 

Levande historia; 

 

Det finns inte några ”personliga berättelser” eller skildringar av enskilda individer. 

De frågor som kan räknas som överkurskaraktär, de på ”nivå 3”, ber om 

reflekterande svar. De frågorna kräver att eleverna använder kontextuellt 

förankrade förklaringar. Min åsikt är också att texten i läroboken i sig inte räcker 

för att besvara alla dessa frågor. Jag anser att de kräver en djupare kunskap för 

möjligheten att svara mer detaljerat och utförligt, exempelvis fråga 5) Det var inte 

Hitler som kom på tanken att Tyskland borde erövra landområden österut. Hur kan 

vi veta det?
88

 I texten står det, angående detta. 

 
 Steg för steg genomförde Hitler sina planer på att skaffa det tyska folket ett 

ökat livsrum, främst genom erövringar österut. Så hade andra tyska ledare 

tänkt före honom. Om inte Tyskland hade förlorat första världskriget skulle 

landet ha erövrat stora områden i Polen och Baltikum.
89

 

 

Om vi applicerar ett källkritiskt tänkande så finns det en del övrigt att önska. Men 

när vi analyserar läromedel så ska vi också vara medvetna om att texterna är 

redigerade. Det är inte alltid som författaren är ansvarig för det som eventuellt 

fattas den slutgiltiga texten. 
 

Två av frågorna som jag ser som bra i sammanhanget är frågorna 2 och 7. 2) Hitler 

rustade upp sina arméer och bröt därmed mot det fredsfördrag som slöts efter 

första världskriget. Trots det var det inget land som stoppade honom. Förklara 

varför. 7) Gång på gång gav Storbritannien och Frankrike efter för Hitlers krav. 

Diskutera vad som kunde ha hänt om de sagt bestämt nej redan från början.   

Dessa två uppgifter handlar om att det som hände i historien inte var självklart. 

Människor fattade olika beslut utifrån deras olika sammanhang. Politiska 

strömningar och händelseförlopp samverkade. Två, enligt mig, bra uppgifter för att 

ge eleverna förståelse för att historien är skapad av människor och att människor 

skapar historia. Det finns också en ”fundera på fråga”. Där formulerar man 

att ”Perioden mellan första och andra världskriget kallas mellankrigstiden. Men det 

namnet har man kommit på efter andra världskriget. Förklara varför.”
90

 

 

Historia 7-9;  

 

Det finns inte några berättelser om enskilda människor. Texterna ger en kortfattad 

överblick över de viktigaste händelserna och de ekonomiska problemen under 

tidsperioden. De många fotografierna är så små att man inte kan urskilja 

ansiktsdrag. De personliga berättelserna uteblir. Det enda undantaget är bilden på 

Florence Thompson, den arbetslösa sjubarnsmamman taget 1936. (se nedan). 

Några av frågorna har rubriken ”Frågor att diskutera”, de är av etisk karaktär. Tex 

fråga 35. ”Har en människa rätt att beordra andra människor att kriga?”
91

 Det finns 
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två frågor, de allra sista, som har att göra med att första världskriget gjorde att 

Hitler kunde ta makten och hur han bemöttes av Storbritannien och Frankrike.  

Men jag ser dem inte som uppmanande till några djupare funderingar. 

 

De allra sista sidorna i boken är ett uppslag kring hur vi delar in historien i epoker. 

Sista sidan av lärobokstexten redogör för epoker under 1900-talet. Epokerna inleds 

med Mellankrigstiden 1918-1939 och att den förknippas med händelserna som 

kom att leda fram till det andra världskriget. Men för människorna som levde då så 

var det ju tiden efter det stora kriget. (Det första världskriget)
92

  

 

Utkik; 

 

Det finns inte några uppgifter för att eleverna ska skapa några omfattande 

berättelser. Frågorna till texten kräver i.af förklarande svar. 

I övrigt ser jag frågorna som bra. De sammanfattar texterna. Frågorna bidrar till att 

eleverna befäster det vi ser som grundläggande kunskaper kring historiska orsaker, 

förlopp och konsekvenser. Eleverna behöver till viss del tänka och arbeta med 

texterna. Det finns egentligen inte vare sig tempusöverskridande tankegångar eller 

tankar kring historieskapande.  

 

”Aldrig mera krig” det klassiska citatet inleder texten. Den är placerad under en 

bild, föreställande en scen med en orkester, flankerad av dansande kvinnor. På 

uppslagets högra sida finns en bild från en bilfabrik. Texten handlar om det 

positiva 20-talet som övergick i det svårare 30-talet. Kapitlets målformulering 

handlar om att undersöka hur det kom sig att ännu ett världskrig startade. Ingången 

är tydligt genealogisk. Vi ska ta reda på varför någonting hände. De sista 

meningarna på uppslaget är ett slags cliffhanger. ”Det var lätt att låna pengar eller 

köpa på avbetalning. Lönerna steg och köpfesten fortsatte. Framtiden såg ljus 

ut.”
93

 

 

Summering reflekterande berättelser 

 

I min analys kan jag se att det saknas såväl personliga berättelser som skildringar 

av enskilda individer i både Levande historia och i Historia 7-9. I Levande historia 

finns det några frågor av överkurskaraktär som kräver kontextuellt förankrade 

förklaringar och manar till reflekterande svar. Frågorna påvisar att det som hänt i 

historien beror på att människor har fattat beslut utifrån sina sammanhang. Men ett 

som jag ser det, stort problem är att texten i läroboken inte räcker till för att 

besvara dessa frågor. Inte heller arbetsuppgifterna i Utkik kräver några omfattande 

berättelser men frågorna begär iallafall förklarande svar som eleverna behöver 

fundera över och arbeta med. Men jag saknar tempusöverskridande tankegångar 

och tankar kring historieskapande. 
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Identitetsskapande 
 

Levande historia; 

 

Det finns inte några kopplingar till vårt liv idag, inte heller till ungdomars liv 

under mellankrigstiden. Det finns fyra bilder där det förekommer barn, men de är 

inte ”subjekten” i bilderna. Den enda gången barn nämns explicit är att judiska 

barn inte längre fick gå i kommunala skolor från 15 november 1938.
94

 Det finns en 

bild med ungdomar, en propagandabild från tyska soldaters intåg i Sudetlandet. De 

välkomnas av befolkningen varav flertalet som syns är barn och ungdomar. 

 

En av bilderna är på en hemlös sjubarnsmamma som arbetar med att plocka ärtor. 

Texten nämner att tiotusentals amerikaner blev hemlösa under depressionen på 

1930-talet och fick ge sig ut på vägarna för att söka jobb.
95

 Även här saknar jag 

något slags koppling till idag! I Historia 7-9 finns det också ett foto av samma 

kvinna och där står det att hon heter Florence Thompson. Genom att skriva 

personens namn förmänskligar vi dem som annars riskerar att bli enbart objekt. 

Det är något som jag kan tänka mig ökar identifikationsgraden. Tankar om att när 

individerna blir subjekt i texterna är också något som ex Lindh och Söderberg 

beskriver som texter som berör och skapar intresse. Det knyter an till människor 

genom historien och i andra kulturer.
96

 

 

Historia 7-9; 

 

Texterna handlar i huvudsak om ekonomi och bilderna illustrerar fattigdom. T.ex. 

en bild av samma arbetslösa sjubarnsmor som i Levande historia. I den här boken 

är däremot Florence Thompson namngiven vilket jag enligt ovan tror kan bidra till 

ökad identifikation. På samma sida finns en bild på arbetslösa i en matkö i Sverige 

1933. Det skulle kunna ge en anknytning till elevernas nationella identitet. Men 

fotot är litet, människorna knappt urskiljbara och det anges inte vilken stad fotot är 

taget i. Detta tror jag innebär att fotot blir så abstrakt att det inte tillför någon 

identifikation.  

  

Nästan allra sist i boken finns rubriken ”Identitet” och texten inleds med  

 
”Vi påverkas av vår omgivning från den stunden vi föds. Var och en av oss 

påverkar också omgivningen genom våra val, både nu och i framtiden. Du är 

med och skapar historia!”
97

  

 

Sedan följer ganska konkreta förklaringar av egen, gemensam, grupp och nationell 

identitet. I stycket om ”Den egna identiteten” kan man läsa  

 
”Varje person har ett historiemedvetande. Det betyder att man använder sina 

historiekunskaper och sina egna erfarenheter för att förstå vem man är 

varifrån man kommer, sin situation och vart man är på väg.”
98

 

                                                           
94

 Hildingson och Hildingson. Levande historia, 343. 
95

 Hildingson och Hildingson.  Levande historia, 337. 
96

 Lindh och Söderberg. Lärobokens text och magi, 209. 
97

 Lindholm. Historia 7-9, 249. 
98

 Lindholm. Historia 7-9, 249. 



28 

 

Utkik; 

 

Det finns inte några konkreta skildringar av vare sig kvinnor, barn eller 

ens ”vanliga människor” som subjekt. Texterna handlar om de ”stora ledarna” som 

Roosevelt, Stalin, Mussolini och Franco.  Det finns inte heller några direkta 

kopplingar till elevernas egen historia. Sverige nämns inte ens i kapitlet. Jag kan 

inte tänka mig att det sker någon omfattande identitetsutveckling hos eleverna. 

Möjligtvis blir det en diskussion kring ställningstaganden som går emot strömmen, 

om man arbetar med källövningen om Sebastian Haffner.  

 

I inledningen till kapitlet finns en bild på en orkester som flankeras av unga damer. 

Dessutom så beskrivs ungdomar.  

 
”Ungdomar gick på bio, lyssnade på grammofonskivor och dansade på ett sätt som chockade de 

äldre. Frisyrer och kläder blev enklare och ledigare. En ny modern tid hade börjat med fred och 

framsteg” 
99

  

 

Även om inte igenkänningen blir så stor bör det i.af kunna starta en både rolig och 

givande historisk diskussion om ungdom kontra vuxenvärld.  

 

På uppslaget som handlar om de ekonomiska kriserna finns en bild där man visar 

horder med köande människor med bildtexten ” ’Här finns ett ledigt jobb.’ Ryktet 

sprider sig snabbt och köerna av arbetssökande slingrar sig snart runt hela 

kvarteret.”
100

 Med tanke på rubrikerna angående ungdomsarbetslöshetsiffrorna i 

Sverige så tror jag att det kan finnas en viss igenkänningsfaktor i den bilden och 

bildtexten. Delen av kapitlet som handlar om Tyskland inleds med en bild av två 

pojkar som leker. De ska till att flyga med drakar, gjorda av pengar. Det är en 

ovanlig bild för att beskriva den ”galopperande inflationen” i Tyskland. 
101

 

 

Summering identitetsskapande  

 

Det jag kan se i min analys vad gäller identitetsskapande innehåll är bland annat 

att Florence Thompson, (den arbetslösa sjubarnsmor som symboliserar 1930-talets 

ekonomiska kris) är namngiven i Historia 7-9.
102

 Det finns också en bild från 

Sverige på arbetslösa som står i en matkö. Bilden är dock så liten och otydlig att 

jag inte tror att den bidrar till någon direkt identifikation, eller ens igenkänning. 

Det anges inte ens i vilken stad den är tagen. Det finns inte några personliga 

berättelser att identifiera sig med i böckerna. I Levande historia finns det inte 

några kopplingar till vårt liv idag. Inte heller till barn och ungdomars liv under 

mellankrigstiden. Det enda som nämns är att judiska barn inte fick gå i kommunala 

skolor. I Utkik handlar texterna om de ”stora ledarna”. Sverige nämns inte ens i 

kapitlet. Ungdomar beskrivs, men på ett ganska exotifierande sätt. Bilderna i alla 

tre böckerna av barn och ungdomar är tagna för att visa skillnader emellan då och 

nu, inte likheter. 
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Normativa värderingar  

 

Levande historia;  

 

Uppslaget som handlar om antisemitismen har rubriken ”Ökat tryck på judarna” 

Texten är faktaspäckad och tydligt avståndstagande men utan att läsaren bör 

uppleva att hon blir pådyvlad åsikter, något som b.la Klas-Göran Karlsson och 

Fredrik Alvén uttrycker är viktigt. Karlsson har uttryckt det som att det är viktigt 

att undervisa om moral utan att moralisera.
103

 Texten tar upp att propagandan mot 

judar fanns redan innan nazisterna tog makten. 

 
Det började bland annat med tidningsartiklar om att det inte var lämpligt att 

tyska kvinnor och judiska män badade samtidigt i bassänger och på stränder. 

Judarna var oanständiga och ett hot mot tyska kvinnor enligt nazisterna. 
104

 

 

Vid text som denna saknar jag frågor som ber eleverna jämföra med 

samhällsdebatten och samhällsklimatet idag. Det finns inte några sådana frågor, 

vad gäller den moraliska och värderingsmässiga delen, av elevernas 

historiemedvetande i Levande historia.  

 

Den enda frågan som finns i hela kapitlet, som ber eleverna att tänka ”om idag”, är 

3:9b). Där frågas det om eleverna tror att det skulle gå att dölja fångläger och 

politiska mord i Västeuropa idag? Här anar jag en underförstådd tanke om att det 

är skillnad i andra delar av världen. Det uttalas dock inte explicit.  

 

Det är frågorna på nivå 3, som i viss mån är av överkurskaraktär. De kan anses 

som värdeskapande. Det gäller t ex frågorna 3,4 och 6. ”3) Det är enkelt att se att 

Hitlers propaganda mot judarna var orimlig. Ge exempel på några sådana 

orimligheter.”, ”4) Först när det blev sämre tider i Tyskland började många rösta 

på nazisterna. Försök förklara varför det blev så.” och ” 6) Nazisterna ville se till 

att judarna inte kunde försörja sig. Ge exempel på detta.”
105

  

 

Dessutom är ”Fundera på frågan” på uppslaget som handlar om det ökade trycket 

på judarna, bra formulerad. Den lyder ”Beskriv hur nazisterna steg för steg stötte 

ut judarna från resten av samhället”.
106

 Det anser jag vara en bra ställd fråga. Den 

ställs så att eleverna måste uppmärksamma att det som hände inte var självklart, 

utan något som infördes bit för bit.  
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Historia 7-9; 

 

Kapitlet ”Mellankrigstiden” nämner bara förföljelsen av judar i en bildtext.  

 
Äldre judiska män tvingas städa gatorna i Wien medan nazister tittar på. 

Förföljelser av de österrikiska judarna började dagen efter att tyskarna hade 

marscherat in i Österrike
107

  

 

Men ett senare kapitel ”Förtryck, folkfördrivningar och folkmord” har en 

omfattande del om detta ”Förintelsen 1933-1945” (sid 158-170) Det är naturligtvis 

en smaksak hur man väljer att designa upplägget. Jag kan dock tycka att det är lite 

synd att hela den delen av historien lyfts ur mellankrigstiden. Den ger ändå sin 

egen kontext åt det som hände. Det överskådliga uppslaget som finns i Levande 

historia där läsaren kan se de gradvisa försämringarna i vardagen för judarna 

saknar jag. Texten i denna bok består av korta stycken där ”förfärligheterna” radas 

upp. 

 

Jag som kritisk läsare får känslan av att man har försökt att ”få med” så mycket 

som möjligt. Det blir en, enligt mig, kortfattad, opersonlig uppräkning av 

gräsligheter. Här finns risken att läsaren blir mindre berörd, eftersom det blir svårt 

att ta till sig innehållet. Det är många bilder på barn, kvinnor och svältande fångar. 

Det är antagligen för att få plats med så många foton som möjligt är de små, så 

små att det blir svårt att se detaljer på bilderna. Nästan alla foton är 55*80mm. Det 

finns inte heller några direkt reflekterande frågor i texten eller i slutet av kapitlet 

utan enbart frågor av fakta och läsförståelsekaraktär.  

 

Det finns en bild som varken ligger under kapitlet om mellankrigstiden eller 

Förintelsen utan i slutet av boken. Under rubriken ”Historisk empati”, så finns ett 

foto från 1936 där alla utom en man, August Landmesser gör nazisthälsningen. I 

bildtexten står det ”Även när vissa normer och värderingar dominerar finns det 

människor som vågar göra och tycka annorlunda.”
108

 Texten handlar om empati, 

normer och värderingar.  

 
När man vet vad som ansågs vara rätt eller orätt utifrån den religion, de lagar 

och de traditioner som fanns i samhället förr i tiden kan man också avgöra 

vilket beteende som var det ”normala”. Det betyder dock inte att grymheter 

och orättvisor som har begåtts bortförklaras eller försvaras även om många 

som levde då tyckte att de var okej.”
109

  

 

Frågorna till texten är fakta och läsförståelsefrågor. Det finns dock ”Frågor att 

diskutera”.  Dessa frågor är av mer normativ karaktär. Eleverna ombeds här att 

göra moraliska ställningstaganden som exempelvis frågorna ”35) Har en människa 

rätt att beordra andra människor att kriga?” och ”40) Diskutera Tysklands 

utrikespolitik under mellankrigstiden och hur Hitler bemöttes av Storbritannien 

och Frankrike. Borde de ha gjort något annorlunda?”
110

 Det finns dock inte några 

frågor som syftar till idag eller till framtiden.  
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Utkik; 

 

Texterna är tydliga och relativt objektiva. De redogör för olika perspektiv och 

förklarar de historiska sammanhangen. Försöker inte att pådyvla läsaren åsikter, 

iallafall inte övertydligt. Texterna handlar om moraliska spörsmål men inte på ett 

moraliserande sätt. En stor bild visar ett foto taget utanför ett skyltfönster. 

Bildtexten lyder ”Uniformerade nazister sätter upp anslag på en affär med 

uppmaning att inte handla av judar. Hur tror du damen till vänster gör?”
111

 En, 

enligt mig, bra tydlig och autentisk bild som ställer en hypotetisk fråga. Den bör 

medföra att eleverna funderar på varför och hur de själva skulle göra.   

 

Kapitlets källövning (som rubriceras ”historisk inlevelse”.) handlar om juristen 

och författaren Sebastian Haffner och hans beskrivning av sin egen undfallenhet 

under Judebojkotten 1:a april 1933. Ett stycke ur texten lyder; 

 
SA-männen går runt i biblioteket. En stannar framför Haffners bord. ”Är ni 

arier?” Haffner avskyr nazisterna och deras ideologi. Som jurist och 

människa vet och känner han att allt detta är fel. Men ändå, han protesterar 

inte. Han svarar: ”Ja” och SA-mannen fortsätter. Haffner sitter kvar och 

rodnar och skäms.
112

 

 

Två av frågorna är ”2) Hur reagerar han på sitt eget svar?” ”3) Varför svarar 

Sebastian Haffner som han gör tror du?”
113

 Texten och frågorna är enligt min åsikt 

av självreflekterande karaktär och har inget enkelt svar. På något sätt måste 

eleverna reflektera över moral och ställningstaganden. För att besvara dem krävs 

det att eleverna använder kontextuellt förankrade förklaringar. Även om inte boken 

uppmanar till självreflektion och tankar om framtiden, så ser jag gott om 

möjligheter som lärare att jämföra händelser idag, med texten och bilderna i 

boken. Men det enda konkret framåtsyftande i kapitlet i sig är den andra halvan av 

fråga 8 ”Hur kan man förklara att så många tyskar röstade på Adolf Hitler? Skulle 

en ledare som Adolf Hitler kunna ta makten i ett land i Europa idag?”
114

 

 

Summering normativa värderingar 

 

I min analys kan jag se, vad gäller normativa värderingar, att texten i Levande 

historia är faktaspäckad och tydligt avståndstagande utan att pådyvla läsaren 

åsikter. Jag kan dock sakna frågor som ber eleverna jämföra med samhällsdebatten 

idag. Det är främst frågorna av överkurskaraktär som kan ses som värdeskapande. 

I Historia 7-9 är förföljelsen av judar utlyft till ett eget kapitel om folkmord. Där 

är dock texten så faktaspäckad med gräsligheter att den kan vara svår att ta till sig. 

Bilderna är så små att det är svårt att se detaljer. Frågorna är inte reflekterande utan 

av fakta och läsförståelsekaraktär. Utkik har tydliga och relativt objektiva texter 

som redogör för olika perspektiv och de historiska sammanhangen. Texterna 

verkar skrivna för att väcka moraliska funderingar. Det finns också en 

framåtsyftande fråga. ”Skulle en ledare som Adolf Hitler kunna ta makten i ett 

land i Europa idag?” 
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Diskussion 
 

Jag har analyserat texter ur tre mycket olika läroböcker med vad jag uppfattar som 

skillnader i kunskapssyn, och som förmedlar olika sorters kunskaper genom sina 

texter. De är skrivna på olika sätt när det längden på stycken och hur de hänger 

ihop. Naturligtvis tolkar jag texterna och deras innehåll utifrån vad jag ser som 

viktigt. Jag ser fallgropar genom min praktiska erfarenhet.  

 

Framför allt saknar jag det multikronologiska perspektivet. Mellankrigstidens 

händelser har sin förklaring i sin egen historia och den är angelägen för oss både 

idag och i framtiden. De förklaringarna av att vår historia ”hänger ihop” är något 

jag inte tycker att det finns tillräckligt av i någon av de tre böckerna. Det 

multikronologiska perspektivet är det som framförallt Skolverket och Fredrik 

Alvén påtalar är det grundläggande i ett historiemedvetande.  

 

Dessutom har jag tittat på hur man väljer att publicera bilder och bildtexter. 

Handlar texterna om det bilderna förmedlar, som de i Utkik gör? Eller om man 

som i Levande historia verkar välja mellan bild eller text. De flesta av bilderna 

visar på skillnader mellan då och nu, vilket kan öka alienationen istället för att öka 

identifikationen. Staffan Selander har skrivit om hur man kan styra 

uppmärksamheten utifrån vilka bilder man väljer.  

 

Enligt både Ylva Wibaeus och Niklas Ammert finns en risk för att historiens 

människor ses som ännu mer abstrakta och märkliga om man poängterar skillnader 

istället för likheter emellan människor. Även Boel Söderberg och Lena Lindh har 

uttryckt vikten av människor skildrade som subjekt att identifiera sig med. I Utkik 

så skildras främst de mäktiga männens handlingar och beslut. Men vid några 

tillfällen skildras även ”vanliga” människor, främst utifrån deras moraliska 

ställningstaganden. Att arbeta med uppgifter som aktiverar tänkande kring 

normativa värden är något som både Fredrik Alvén och Klas-Göran Karlsson ser 

som viktigt för att utveckla historiemedvetande. I Historia 7-9 kan vi se historien 

uppräknad så kortfattat att den kan upplevas som något lagbundet som bara sker. 

Det är enligt Niklas Ammert något som har varit vanligt i läromedel igenom 

historien.  

 

I Levande historia skildras judarnas alltmer utsatta position, med redogörelser för 

ökade fördomar, smutskastning och alltmer begränsande regler och raslagar. Men 

frågorna är faktafrågor. ”Fundera-rutan” vill ha en beskrivning av hur nazisterna 

stötte ut judarna från samhället. Igen, ingen som helst koppling till idag eller till 

framtiden! Att både dåtidens människor och vi idag är formade av vår historia och 

att vi formar vår framtid precis som de gjorde. Det Klas-Göran Karlsson kallar den 

dubbla historiska tankeoperationen är också något som jag saknar. Det förkommer 

bara enstaka exempel och då framför allt i Utkik. 

 

I Levande historia avslutas kapitlen med sammanfattande frågor på tre nivåer. Det 

är bara på nivå tre som jag anser att frågorna är av mer komplex karaktär. De 

kräver berättande förklarande svar. Eleverna måste analysera informationen i 

texterna. Men även här är det bara en fråga som relaterar till idag. ”Tror du att det 
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skulle gå att dölja information om fångläger och politiska mord i Västeuropa 

idag?” Ingen annan fråga relaterar till nutiden. I Historia 7-9 ges sidhänvisningar 

till vart eleverna kan hitta svaren på frågorna som är av läsförståelsekaraktär.  

Levande historia frågar efter detaljkunskaper. Utkik kräver mer än bara 

läsförståelse men riktar sig ändå inte mot vare sig nutid eller framtid.  

 

Utkik ger mig som ”ambitiös” lärare, trots allt många idéer, eftersom jag läser 

texten med mina glasögon. Min uppfattning är att det här är en lärobok som har 

stor potential. Dels för att utveckla historiemedvetandet hos de elever som är 

intresserade. Dessutom som ett bra läromedel för den lärare som har kunskap och 

tid att arbeta med texterna strategiskt.
115

 Däremot är det kanske inte lämpligt att 

enbart sätta texten i händerna på elever för eget arbete. Inte heller under lektioner 

med oförberedd vikarie. 

 

Historia 7-9 är antagligen godtagbar som introduktionslitteratur. Det är synd att 

den skiljer ut historiemedvetande och historiebruk, källkritik etc. ur innehållet och 

överlämnar det till någon slags ”bredvidläsning”.  

 

Utkik har rent allmänt gott om källövningar i texten. Bland lärare i historia som 

finns omkring mig är det en av de saker som man uppskattar mest med boken. En 

del lärare har dock uttryckt att den är för svår för eleverna. (i.af i åk 7) 

 

Det finns inte heller några uppmaningar att skapa sina egna berättelser. Inte några 

tankar om den egna släktens förehavanden under kriget. Det skulle kunna 

appellera till kopplingen mellan den egna lilla historien och världshistorien. Det 

som Mary Ingemansson sett som viktigt för utvecklandet av historiemedvetande. 

Det finns inte heller några uppgifter som anknyter till idag eller hur vi ska möta 

framtiden. I min undervisning brukar jag försöka få till stånd diskussioner om hur 

vi alla, var och en, kan göra framtiden bättre. Sådana tankar eller uppgifter 

uppmuntras inte alls i de läroböcker som jag har studerat.  

 

Det förvånade mig att inte i någon av böckerna skrivs det om Anne Frank. En 

berättelse jag förväntade mig skulle finnas med som möjlighet till både 

igenkänning och som identifikationsskapande. Historia 7-9 har en liten bild på 

henne och några ur hennes familj på en strand. Men det finns ingen förklaring till 

vem hon är eller varför det finns en bild på henne.  Precis som de flesta andra 

bilderna i Historia 7-9 så är den liten och svår att se tydligt.  

 

Min tanke är att arbeta med de historiska begreppen. Genom att diskutera, 

analysera och ställa dem emot varandra. Försöka ”använda historien” i 

jämförande, analytiska perspektiv. Då kan man förhoppningsvis aktivera ett mer 

utvecklat historiemedvetande hos sina elever.  

 

Däremot, om man arbetar utifrån eget arbete, tyst enskild läsning och genom att 

svara på kontrollerande läsförståelsefrågor om texten, då tror jag inte att någon av 

böckerna räcker till. Inte för att utveckla elevers historiemedvetande. 
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 Utifrån tanken att lärare som inte har ex adekvat utbildning eller som har kunskapsluckor, är de 

som stödjer sig mest på läroböcker. Då kan det finnas svårigheter med texterna som 

historiemedvetandeskapande faktor.  
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Slutsats och vidare forskning 
 

Ingen av böckerna som jag har studerat har använts sig av identitetsskapande 

berättelser. Eleverna har varken fått tagit del av andra människors berättelser eller 

skapat sina egna. Förutom, ett undantag. Utkiks källövning om Sabastian Haffner 

med sin skam över sin undfallenhet. Eleverna har inte i en enda av böckerna 

ombetts fundera på sin egen identitet eller över sin historia.  

 

Eleverna har bara i ett fåtal uppgifter fått göra några moraliska ställningstaganden. 

Jag kan inte se att någon av dessa böcker, i vad gäller avsnitten om 

mellankrigstiden, har haft någon potential att utveckla sina läsares 

historiemedvetanden.  

 

Förmågan att kontextualisera utvecklar ens historiemedvetande, identitets- och 

moralbildning. Förståelse och tolerans kan då antas öka.
116

 Som lärare får man 

försöka att ge sina elever uppgifter som ”tvingar” dem att berätta. Göra moraliska 

ställningstaganden ur olika historiska kontexter. Dessutom bör man som lärare 

vara observant på förförståelse, fördomar och allt det vi menar med ett inte 

så ”bra” historiemedvetande. Även ett historiemedvetande kan vara dåligt, 

felaktigt och negativt. Det kan förstärkas med generaliserande etnocentriska texter 

som har rester av gamla fördomar kvar.  

 

Hur och varför olika grepp i undervisningen kan utveckla historiemedvetandet är 

en nödvändig fortsättning av forskningen.
117

 Jag är förhoppningsfull om att de 

aktuella forskningsprojekten och fler empiriska studier i historiedidaktik kommer 

att ta oss närmare. 

 

Andra länders olika sätt att hantera dessa begrepp, deras sätt att bygga upp sina 

läromedel, vore också intressant att jämföra med och inspireras av. 
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 Thorp. Historical Consciousness, Historical Media, and History education, 50. 
117

 Thorp. Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt, 115.  
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