
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 2 för grundlärarexamen 4-6 
Avancerad nivå 
Historieundervisning – för vem? 

 
 

En intervjustudie om historielärares uppfattningar om 
historieundervisning i skolans mellanår 

 
 
 
 
 
Författare: Carin Welin 
Handledare: Maria Deldén 
Examinator: Maria Olson 
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO 
Kurskod: PG 3038 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2018-01-29 

 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  
  



Abstract:  
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att bidra med kunskap om hur historielärare på 
mellanstadiet beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska perspektiven med fokus på vem. 
Frågan är relevant med tanke på att innehållet i aktuell läroplan och förekommande läromedel inte 
tar hänsyn till de mångkulturella elevgrupper som representeras på många svenska grundskolor i 
dagens samhälle. Tidigare forskning tyder på att läroplanens ambitioner kan uppfattas 
motsägelsefulla. All undervisning ska nämligen anpassas efter varje elevs individuella 
förkunskaper, bakgrunder och behov. Samtidigt har det centrala innehållet i historieämnet ett starkt 
svenskt och nordiskt perspektiv, trots att många elever i dagens skolor har sina bakgrunder och 
kulturella tillhörigheter i en icke svensk tradition. 

Resultatet visar att lärare vid planering och genomförande inte tar hänsyn till elevernas etniska 
bakgrunder. I vem-perspektivet belyses de inlärningssvårigheter eleverna har och de anpassningar 
som behövs för att möta dessa. Den slutsats som kan dras av detta är att det finns ett behov av att 
lyfta frågan om syftet med historieundervisning och belysa vikten av ett väl utvecklat 
historiemedvetande. För att på detta sätt stärka elevernas identitetsskapande processer vilket gynnar 
deras framtida utveckling till individer som känner delaktighet i, gemenskap med och ansvar för det 
samhälle de förväntas vara verksamma i. 
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1. Inledning 
I kursplanen för historieämnet kan man läsa att elever genom undervisning i historia ska utveckla 
ett historiemedvetande, vilket beskrivs som ”en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden 
och därmed uppfattningen om framtiden” (Skolverket, 2011, s.172). Denna beskrivning av 
historiemedvetande är mycket förenklad. Forskning på området visar att det saknas en entydig 
definition av historiemedvetande och Robert Thorp (2013) efterlyser i sin artikel ”Vad är ett 
historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?” ett gemensamt förhållningssätt till 
begreppets användning och definition.  

Historiemedvetande är ett centralt begrepp inom den historiedidaktiska forskningen och handlar om 
individens utveckling av insikter om sig själv i relation till historien och till tiden. Genom ett väl 
utvecklat historiemedvetande menar forskarna att individen, genom känslan av tillhörighet och 
förankring i sin historiska kontext, blir tryggare i sig själv och i och med det mer öppen och 
förstående för ”andra” och ”det okända”. 

I massmedia diskuteras ofta olika problem i samhället relaterade till invandring och mångkulturalitet. 
Etniska svenskar, och personer som levt länge i Sverige, framhåller att många av de oroligheter som 
det rapporteras om bottnar i att Sverige tar emot för många invandrare. Det moderna samhället 
innebär att människor flyttar i större utsträckning än tidigare mellan olika platser på jorden. 
Anledningarna är flera; äventyrslust, arbetssituation och flykt från krig och förföljelse är exempel 
på varför människor väljer att lämna sina hem. Oavsett anledning ställer det krav på individerna i 
samhället. De förväntas leva sida vid sida i samma samhälle och fungera som ansvarstagande 
samhällsmedborgare. En grundförutsättning för att kunna acceptera andra, är att en känner sig trygg 
i sig själv. Skolan har ett stort ansvar att skapa möjligheter för sina elever att utveckla olika värden 
och förmågor. I läroplanens inledande kapitel (2011, s.7) kan man läsa att ”Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”. Dessutom anges i 
samma avsnitt att: 

[…] den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. 

I denna uppsats används begreppet historiemedvetande som teoretisk grund och därför kommer en 
mer ingående förklaring och definition av begreppet att ges i teorikapitlet. Genom denna studie 
avser jag undersöka hur verksamma lärare i ämnet historia på mellanstadiet förstår begreppet 
historiemedvetande och hur de planerar sin undervisning med grund i de didaktiska frågorna i 
allmänhet och vem-perspektivet i synnerhet: hur definieras vem i vem-perspektivet? Min ambition 
är att genom intervjuer med historielärare synliggöra hur de uppfattar historieämnets betydelse för 
individens identitetsskapande processer. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen. Denna tidigare 
forskning studerades och analyserades under arbetet med den litteraturstudie jag genomförde under 
våren 2017 inom ramen för grundlärarutbildningen. Litteraturstudiens syfte var att besvara frågan 
om, samt i så fall hur, forskning påvisar att elevers identitetsskapande processer påverkas av den 
historieundervisning de tar del av i skolan.  
Dessutom presenteras relevanta delar ur läroplanen och historieämnets kursplan (Skolverket, 2011) 
och de didaktiska frågorna.  

2.1 Tidigare forskning 
I litteraturstudien som föregår denna intervjustudie granskades sju vetenskapliga texter i syfte att 
besvara litteraturstudiens frågeställning. Begreppet historiemedvetande förekommer i samtliga 
dessa texter och författarna anger historiemedvetande som en mycket viktig del av 
historiedidaktiken. Detta eftersom eleverna genom historieundervisningen ska ges möjlighet att 
utveckla ett historiemedvetande som i sin tur är betydelsefullt för elevernas identitetsskapande 
processer. Vid granskningen av forskarnas avhandlingar synliggjordes olika perspektiv på hur de 
framhåller begreppet historiemedvetande och dess koppling till identitetsskapande. De mest 
framträdande perspektiven var mognadsperspektivet, det interkulturella perspektivet, det narrativa 
perspektivet och elevperspektivet. Dessa fyra perspektiv besvarar i sin tur olika didaktiska frågor.  

Mognadsperspektivet svarar på frågorna när och varför. Nanny Hartsmar har belyst detta i sin 
avhandling Historiemedvetande – Elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001).  Hon menar att det 
är olyckligt att de yngsta eleverna som har dåligt utvecklad tidsmedvetenhet undervisas i de mest 
avlägsna och över tid längsta epokerna. Detta gynnar enligt Hartsmar inte elevernas 
identitetsskapande. Hon framhåller att detta upplägg bäddar för en förvirring av det historiska 
förloppet istället för att underlätta för eleverna att utveckla ett historiemedvetande som skapar 
medvetenhet och förankring i den historiska kontexten (2001, s.190-197). 

Det interkulturella perspektivet svarar på frågorna vad och varför. Till viss del berörs även vem-
frågan genom detta perspektiv. Dock blir den frågan besvarad på ett sätt som återkopplar till vad-
frågan. Det visade sig nämligen att lärare, vid planeringen utifrån frågan ”vem ska lära sig?”, 
anpassar innehållet så att det tar hänsyn till individens kunskapsnivå och eventuella 
inlärningssvårigheter. Men det förefaller inte som om någon anpassning utifrån elevgruppens 
etniska eller kulturella tillhörighet görs. Innehållet för undervisningen som det skrivs fram i 
styrdokument och läromedel tar inte hänsyn till att många elever i dagens svenska skolor har annan 
etnisk tillhörighet än svensk. Därför måste lärare, om de vill anpassa sin undervisning utifrån 
aspekten att historiemedvetande och identitetsskapande grundar sig i individens känsla av 
tillhörighet i en historisk kontext, själva ta fram passande undervisningsmaterial. Om detta skriver 
Laila Nielsen i sin artikel ”Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället” (2013). 
Även Kenneth Nordgren (2006) belyser detta och framhåller att en undervisning som avser hjälpa 
elever att skapa och förstå sina identiteter inte kan anta ett subjektivt svenskt förhållningssätt. Igor 
Potapenko (2006) skriver att en egen väl förankrad historia är viktig eftersom den hjälper människor 
att behålla och skapa ny mening i tillvaron då de sätts i nya sammanhang.   
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Genom det narrativa perspektivet besvaras frågorna hur och varför. Att undervisa om historia genom 
berättande anses av många forskare vara betydelsefullt. Per Eliasson och Kenneth Nordgren skriver 
i sin artikel ”Vilka är förutsättningarna i svensk grundskola för en interkulturell 
historieundervisning?” (2016) att elever behöver utveckla en narrativ kompetens med syfte att kunna 
uppfatta historiens närvaro i samtiden och kunna tolka den så att den blir meningsfull. Flera forskare 
menar att berättande utvecklar historiemedvetande, som i sin tur är identitetsskapande, både hos den 
som berättar och den som tar emot berättelsen. Det är en process i berättandet som är gynnsam för 
utvecklandet av historiemedvetande (Nordgren, 2006; Eliasson & Nordgren, 2016; Thorp, 2013). 

Även elevperspektivet svarar på vad och varför. Kristina Ledman (2015) har undersökt elevers 
tankar om historieundervisning. Genom att intervjua elever i svensk gymnasieskola har hon kommit 
fram till att elever generellt sett inte anser att historieundervisning har någon betydelse i deras 
yrkesverksamhet men att den däremot spelar roll för allmänbildning och deltagande i samhället. 
Detta menar Ledman visar att historieundervisning är viktig för elevers identitetsskapande.  

Resultatet visar att de didaktiska frågorna när, vad, hur och varför tydligt gick att utröna i den 
undervisning som studerats. Däremot framstod vem-perspektivet något vagare. Utifrån 
frågan ”vem?” anpassas undervisningen till eleverna med fokus på deras kunskapsnivå och 
eventuella inlärningssvårigheter. Fokus på deras kulturella och etniska tillhörighet var mycket liten. 
Av den anledningen väcktes tankarna om att undersöka hur verksamma historielärare genom den 
undervisning de bedriver i skolan beaktar de variationsrika elevgrupper som är vanligt 
förekommande i dagens svenska skolor. Med variationsrika avses såväl skiftande social som 
kulturell och etnisk tillhörighet.  

Det framgår också att begreppet historiemedvetande är mångfasetterat och att det inte finns någon 
entydig tolkning av dess innebörd (Nielsen, 2013; Thorp, 2013). Thorp har uppfattat sju olika 
definitioner av historiemedvetande; multikronologiskt, identitetsskapande, meningsskapande, 
historieskapande, insiktsskapande, värdeskapande och heuristiskt och med hjälp av dessa definierar 
han olika sätt att tillämpa begreppet på (Thorp, 2013 s.102-107). En förklaring till hur 
historiemedvetande-begreppet används i denna uppsats ges i teoriavsnittet, 4.2.   

2.2 Historieämnet enligt aktuell läroplan 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ska 
lärare alltid se till varje elevs unika förutsättningar till kunskapsinhämtning vid planering och 
genomförande av undervisning. Detta synliggörs bland annat genom följande citat ur Skolans 
värdegrund och uppdrag (2011, s.8): 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

I kursplanen för ämnet historia anges i syftesbeskrivningen bland annat att eleverna ska utveckla 
sitt historiemedvetande och att undervisningen ska bidra till att eleverna får olika perspektiv på sina 
egna och andras identiteter (2011, s.172). Perspektivet för historieundervisningen enligt det centrala 
innehållet (2011, s. 174-175) för årskurs 4 till 6 är i huvudsak svenskt, nordiskt och europeiskt. Det 
omfattar tiden från forntiden och fram till mitten av 1800-talet. Innehållet fokuserar hur Norden 
befolkas under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur samhället i Norden utvecklas via 
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vikingatiden, medeltiden, kristendomens införande och vidare genom historien då Sverige utvecklas 
till en stormakt i Östersjöområdet. Dessutom berörs jordbrukssamhällets framväxt i Sverige och vad 
det inneburit för landet med fokus på befolkningstillväxtens betydelse. Enligt det centrala innehållet 
görs kopplingarna till omvärlden utifrån ett Svenskt perspektiv, exempelvis genom att (2011, s. 175): 

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av 
järnexport och genom resor till Asien. 

För årskurs 7-9 har innehållet i historieundervisningen fortsatt stort svenskt, nordiskt och europeiskt 
perspektiv (2011, s.176-177).  

2.3 De didaktiska frågorna  
Ordet didaktik betyder ”undervisa”, ”att tillägna sig” på grekiska. Inom undervisning är didaktik ett 
begrepp som innefattar teorier för undervisning och inlärning (www.skolverket.se, hämtad 2017-
10-03). Didaktikens grundfrågor är:  

• Vem ska lära sig? 

• Vad ska individen lära sig? 

• När ska individen lära sig? 

• Med vem ska individen lära sig? 

• Var ska individen lära sig? 

• Hur ska individen lära sig? 

• Genom vad ska individen lära sig? 

• Varför ska individen lära sig? 

• För vad ska individen lära sig? 

Genom att ta avstamp i dessa frågor vid planering av undervisning tydliggörs syftet med dess 
innehåll. På så vis kan läraren motivera val av stoff för både sig själv och eleverna. I denna studie 
är frågan ”Vem ska lära sig?” den mest fokuserade eftersom studien belyser om och i så fall på 
vilket sätt lärare anpassar sin undervisning till elevernas förkunskaper och bakgrunder.  

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna intervjustudie är att bidra med kunskap om hur historielärare på mellanstadiet 
beskriver sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna, med fokus på perspektivet ”vem?”. 
Följande frågor har formulerats för att uppnå detta syfte:  

• Hur beskriver verksamma historielärare på mellanstadiet att de tar sig an vem-perspektivet 
vid planering och genomförande av historieundervisning? 

• Hur förstår verksamma historielärare på mellanstadiet begreppet historiemedvetande i 
relation till den didaktiska frågan ”vem ska lära sig?”. 

http://www.skolverket.se/
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4. Teori 
I detta avsnitt ges en förklaring till hur historiedidaktik kan förstås. Här definieras även det för 
studien viktiga begreppet historiemedvetande vilket ligger som teoretisk grund för denna uppsats. 

4.1 Definition av historiedidaktik 
Denna uppsats skrivs inom det historiedidaktiska fältet. Historiedidaktik kan kortfattat beskrivas 
som läran om undervisning som med avstamp i skolämnet historia leder till kunskap genom att 
fokusera frågorna vad? hur? och varför? (Hermansson Adler, 2014, s.74-93).  

Det är kursplanens centrala innehåll som avgör vad eleverna i skolan ska lära sig under 
historielektionerna. I den aktuella läroplanen anges att eleverna ska undervisas om de historiska 
epokerna från stenåldern i årskurs 1 till och med nutiden i årskurs 9 (Skolverket, 2011, s.173-177). 
Under mellanstadieåren ska innehållet beröra forntiden i Norden fram till och med mitten av 1800-
talet. Perspektivet på innehållet är som nämnts tidigare främst svenskt och nordiskt, se avsnitt 2.2. 

Alla människor lär på sitt eget individuella sätt. Lärare förväntas därför anpassa sin undervisning 
utifrån elevernas förkunskaper och individuella behov för att möta frågan hur eleverna ska lära sig 
(Hermansson Adler, 2014, s.84-85). 

Historieämnets plats i skolundervisningen kan motiveras på flera sätt. Hermansson Adler anger till 
exempel att det ligger såväl i statens som i olika gruppers och individens eget intresse att lära sig 
om historiska händelser och förlopp. Han skriver att kunskap om vad som hänt i förfluten tid skapar 
möjlighet att påverka framtiden för samtliga dessa nivåer. På individnivå framhåller författaren att 
människan behöver förstå sin betydelse i det historiska förloppet för att uppleva trygghet och mening 
med livet (2014, s.89). 

4.2 Definition av begreppet historiemedvetande 
Ett viktigt begrepp inom historiedidaktiken är historiemedvetande. I kursplanen för historieämnet 
anges att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande (Skolverket, 2011, s.172). Skolverkets 
definition av historiemedvetande lyder: 

Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 
uppfattningen om framtiden. (2011, s.172). 

Definitionen är mycket kortfattad och ger förenklad förklaring till det komplexa begreppets 
innebörd. Historiemedvetande som begrepp, grundades inom den västtyska didaktikforskningen 
under senare hälften av 1900-talet och anammades därefter i Sverige under 1980-talet (Thorp, 2013, 
s.99). Det är främst tre framträdande historiedidaktikers definitioner av historiemedvetande som 
ligger till grund för hur det används inom svensk historiedidaktik. I detta avsnitt återges kortfattat 
deras preciseringar av begreppet.  

Den tyske historiedidaktikern Karl Ernst Jeismann (1979) beskriver i boken Handbuch der 
Geschichtsdidaktik fyra aspekter ur vilka historiemedvetande kan förstås. Han menar att 
historiemedvetande 
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• är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla inriktningar och former 
av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga att de har en härkomst och en framtid 
och inte utgör något som är stabilt.  

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

• är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
• vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den gemensamma 

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

Jeismann beskriver således historiemedvetande som en mental process där individen förstår att hen 
finns till i relation till tiden, allt är föränderligt. Hen kan se sammanhangen mellan dåtid, nutid och 
framtid och förstå att dåtiden påverkar nuet. Han menar att historiemedvetande är en grund för att 
samhällen ska fungera, att människor fungerar tillsammans utifrån en gemensam förståelse för 
varandra, och sig själva.  

Jeismann var verksam som historiker under stor del av 1900-talet och han anses vara den förste som 
lanserade begreppet historiemedvetande (Thorp, 2013, s.99). 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen var den som lanserade begreppet 
historiemedvetande i Sverige genom att skriva kapitlet ” Historiemedvetande - begreppsanalys, 
samhällsteori, didaktik” i antologin Historiedidaktik (Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson, 
1997). Enligt Jensen är historiemedvetande ett begrepp som kan appliceras i många olika områden, 
t ex psykologin och samhällsvetenskapen. Han menar att historiemedvetande hjälper oss förstå hur 
människor skapar mening och identitet samt hur de fungerar som individer och samhällsmedborgare. 
Jensen framhåller fem processer ur vilka han menar att historiemedvetande utvecklas. Han ser 
historiemedvetande som (1997, s.74): 

• identitet 
• möte med det annorlunda 
• en socio-kulturell läroprocess 
• värde- och principförklaring 
• berättelse 

Gemensamt för dessa processer är att de innebär utveckling av och förståelse för sin egen person 
och identitet i relation till omvärlden som är nödvändiga för individen. Det kan vara svårt att 
särskilja processerna men det finns nyanser i dem som skiljer dem åt. Processerna identitet och möte 
med det annorlunda innebär att personen söker förstå sig själv som individ och i relation med andra. 
Den socio-kulturella läroprocessen och värde-och principförklaringen omfattar kunskaper om hur 
en kan leva och verka som en god medborgare i samhällskontexten. Det narrativa är närvarande i 
alla Jensens processer eftersom han menar att det är genom att berätta och att lyssna på berättelser 
som mening och sammanhang skapas i en individs liv. Berättelser är på det sättet nödvändiga för 
att utveckla ett historiemedvetande.  

Den tredje av dessa för förståelsen av historiemedvetande-begreppet viktiga personer är den tyske 
historikern Jörn Rüsen. Även i Rüsens definition är berättelser viktiga för individens utvecklande 
av historiemedvetande. Han menar att berättelserna hjälper individen att utveckla sitt 
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historiemedvetande som i sin tur är viktigt för individens identitetsutveckling; de berättelser vi 
skapar om oss själva i ett historiskt sammanhang är grundläggande för våra värderingar och 
utvecklar våra självbilder, våra identiteter.  

Rüsen (2004) kategoriserar historiemedvetande i fyra typer. Genom dessa typer skapar han struktur 
för historiemedvetandets utveckling. Den grundläggande kategorin är den traditionsbundna typen. 
Personer inom denna kategori agerar relativt oreflekterat utifrån de förväntningar hen uppfattar finns 
inom den kultur hen tillhör. Nästa typ av historiemedvetande kallar han den exemplariska. Här 
förhåller sig personer till de regler som finns i personens livsvärld och till erfarenheter hen bär med 
sig. Kategori nummer tre benämns den kritiska typen. Detta sorts historiemedvetande innebär att 
personen har ett kritiskt förhållningssätt och inte låter sig fängslas av konventioner. Den fjärde 
kategorin är det genetiska historiemedvetandet som innebär att en person kan se och förklara 
historiska samband.  

Dessa tre didaktikers definitioner ligger till grund för hur begreppet tillämpas i svensk 
historiedidaktisk forskning. 

Tillämpningen av begreppet historiemedvetande i denna uppsats ska förstås mot bakgrund av dels 
hur det skrivs fram i kursplanen för historia (Skolverket, 2011, s. 172) samt hur det skrivs fram av 
dessa tre, ovan beskrivna, historikers definitioner. Nämligen att ett historiemedvetande innebär en 
förståelse för sin egen roll i en historisk kontext. För att utveckla historiemedvetande behöver 
individen insikter om att hen existerar i ett sammanhang med kopplingar till det förflutna och 
framtiden: ”Mina handlingar, min blotta existens, har betydelse för andra i nutid och framtid”. I och 
med denna definition har historiemedvetande en stor betydelse för en individs utvecklande av sin 
identitet. Att berättande är en betydande del av utveckling av historiemedvetande förklaras av att 
det är genom berättelsen en individ ges möjlighet att blicka såväl bakåt som framåt. När individen 
känner delaktighet med individerna i de historiska berättelserna, såväl som med människor i hens 
omgivning, utvecklas en rad olika förmågor, exempelvis empati, moral och meningsskapande. 

4.3 Historiemedvetande som teori 
Genom en fördjupad förståelse för begreppet historiemedvetande och dess betydelse för individens 
uppfattning om sin egen roll i den historiska och samhälleliga kontexten, synliggörs vikten av den 
historieundervisning som eleverna får ta del av. Enligt ovan redovisade definition av 
historiemedvetande framkommer att det är viktigt att innehållet i undervisningen knyter an till den 
undervisades kulturella bakgrund.  
Teorin är att om eleverna ges en historieundervisning som kopplar till deras kulturella bakgrunder 
där de känner samhörighet med de historiska personerna, händelserna och platserna är sannolikheten 
större att deras historiemedvetande utvecklas, än om de undervisas om historia som enbart får 
betydelsen av ”spännande berättelser”. I förlängningen innebär detta att om de inte tar del av 
historieundervisning med personlig förankring finns risk att de inte utvecklas till trygga individer 
som känner mening i livet och samhörighet med sin omgivande miljö.  

5. Metod och material 
Denna kvalitativa intervjustudie har genomförts och analyserats i enlighet med beskrivning i 
Kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) samt Handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2015). I 
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följande avsnitt redogörs val av metod, urval, hur de etiska aspekterna tagits i beaktande och 
studiens tillförlitlighet. 

5.1 Metodval 
Studien genomfördes som en kvalitativ studie genom strukturerade intervjuer med öppna svar. Trost 
(2010, s.42) beskriver denna typ av intervju och menar att intervjun är strukturerad eftersom den 
handlar om endast ett speciellt tema men att frågorna är öppna, i den bemärkelsen att intervjuaren 
svarar med egna ord. Dahlgren och Johansson (2015) kallar denna typ av intervju för 
fenomenologisk. De beskriver en intervju som har en intervjuguide med få, öppna, frågor rörande 
de fenomen - teman - som intervjuaren vill ha svar om. Svaren som informanten ger påverkar 
följdfrågorna och intervjun tar sig formen av ett samtal. Denna studie är genomförd på ett sådant 
sätt.  

Innan den första intervjun genomfördes gjordes en pilotstudie. Syftet var att kontrollera huruvida 
den intervjuguide som upprättats fungerade på önskat sätt. Efter pilotstudien bedömde jag att 
frågorna, med endast lite korrigeringar, fungerade och att antalet frågor var lagom med tanke på 
tidsåtgång.  

5.2 Urval 
Syftet med studien var att undersöka hur historielärare på mellanstadiet integrerar de didaktiska 
frågorna, med fokus på vem-frågan, vid planering och genomförande av historieundervisning samt 
hur de förstår begreppet historiemedvetande. Av den anledningen kontaktades lärare och/eller 
rektorer på fem skolor. Ett brev med förfrågan om deltagande i intervju sändes via mejl (se bilaga 1 
och 2). En av rektorerna avböjde medverkan utan att tillfråga lärarna överhuvudtaget med 
motiveringen att lärarna redan hade överfulla scheman och hen bedömde att de inte skulle belastas 
ytterligare. En annan skolas rektor svarade att hen vidarebefordrat frågan till aktuella lärare, därifrån 
hörde jag inget mer efter det. På en av skolorna var lärarna väldigt positivt inställda till att medverka. 
De tackade gladeligen ja till att delta eftersom de anser att det är viktigt med reflektion över 
arbetsinsats och att de gärna vill hjälpa blivande lärare i deras studier. Från denna skola har fyra 
lärare intervjuats i denna studie. Intervjuerna genomfördes i grupprum på skolan. Ytterligare två 
lärare har medverkat. Dessa har jag fått kontakt med genom rekommendationer. De är verksamma 
på olika skolor i Mellansverige och intervjuerna genomfördes via Connect, Högskolan Dalarnas 
samtalsrum online.  

Jag bedömer att antalet informanter är tillräckligt eftersom detta är en liten studie genomförd på kort 
tid. Dessutom menar jag att det faktum att informanterna är verksamma på olika orter ger viss 
variation i urvalet.  

5.3 De forskningsetiska kraven 
Vid all slags forskning är det viktigt att Vetenskapsrådets riktlinjer för etik följs. I skriften 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) beskrivs fyra 
huvudkrav som måste följas vid all forskning för att säkerställa att informanterna inte på något sätt 
tar skada av att delta i forskningen. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Denna studie har följt dessa krav genom att först informera om syftet med studien 
(informationskravet). Informanterna har fått information om att de deltar av fri vilja och när som 
helst kan avsluta sin medverkan. De har gett sitt samtycke till att samtalen spelades in 
(samtyckeskravet) och informerats om att de inspelade samtalen behandlas på ett sådant sätt att 
ingen utomstående får tillgång till dem, aldrig avslöjar vem som pratar på inspelningen samt att de 
efter transkribering kommer att raderas (konfidentialitetskravet). De har även garanterats att det 
insamlade materialet aldrig nyttjas på något annat sätt än för analys i denna studie (nyttjandekravet). 

5.4 Tillförlitlighet 
För att en undersökning ska tillmätas god kvalitet är det viktigt att den som utför forskningen beaktar 
några viktiga grundläggande aspekter. För det första är det viktigt att studien uppnår hög validitet. 
Med detta menas att studien undersöker det den avser att undersöka. I en intervjustudie är det således 
viktigt att frågorna formuleras rätt (Larsen, 2009, s.41). För det andra är det viktigt att studien uppnår 
god reliabilitet. Detta innebär att studien kan upprepas och att den då ger likvärdigt resultat (2009, 
s.81). Vid en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att uppnå hög reliabilitet, men genom att 
hantera insamlat material på ett välordnat sätt ökar möjligheten till hög reliabilitet (2009, s.81).  

Denna studies tillförlitlighet har tillgodosetts genom att frågorna formulerats, testats och 
omformulerats för att möta syftet med studien. Det insamlade materialet har hanterats på ett 
noggrant sätt för att undvika att svaren förväxlats, i enlighet med det sätt som beskrivs av Larsen 
(2009, s.81). Dock kan man aldrig vara säker på huruvida informanterna skulle svara likadant om 
de fick samma frågor igen eller om intervjuaren varit någon annan (2009, s.81). Genom att redovisa 
för metoden och resultatet på ett transparent sätt ökar möjligheterna att avgöra studiens reliabilitet. 

6. Genomförande 
I detta avsnitt redovisas hur intervjuerna gjorts och hur bearbetningen av det insamlade materialet 
gått till. Här ges även en presentation av de intervjuade lärarna. 

6.1 Pilotstudie 
Innan den första intervjun genomfördes gjordes en pilotstudie, med avsikt att testa huruvida den 
upprättade intervjuguiden fungerade önskvärt. Pilotstudien, eller förstudien som det också kallas, 
genomfördes med en kamrat via högskolans internetbaserade samtalsrum, connect. Efter genomförd 
test korrigerades guiden genom att frågorna delades upp något mer än de var från början. 
Bedömningen gjordes att frågorna var öppna vilket resulterade i att informanten pratade och beskrev 
med egna ord, vilket var önskvärt (se bilaga 3). 

6.2 Intervjuer 
Totalt genomfördes sex intervjuer. Samtalens längd varierade mellan 26 och 60 minuter. Två av 
dem genomfördes via internet och de övriga genom fysiska möten. De intervjuade är samtliga 
verksamma, legitimerade lärare i SO med olika lång erfarenhet av undervisning. Lärarna har i denna 
uppsats getts fiktiva namn med avsikt att skydda deras identitet. 
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• Lärare 1, Anna, arbetar på en liten skola. Eleverna går i integrerade klasser och hon 
undervisar i en 4-6:a. Hon har varit verksam lärare i 41 år och har haft anställningar på olika 
skolor på olika orter. Den skola där hon arbetar nu har företrädesvis svenska elever. 

• Lärare 2, Lena, har arbetat som lärare i 7 år. Den skola där hon arbetar nu har tre parallella 
klasser i varje årskurs och det är hennes andra arbetsplats. Hon undervisar nu i en årskurs 4. 
Eleverna på skolan har stor variation på etnicitet. 

• Lärare 3, Maria, har arbetat som klasslärare i 28 år. Hon arbetar på en liten skola med en 
klass per årskurs. Hon undervisar i historia i årskurs 4, 5 och 6. Eleverna är i princip bara 
svenska, med undantag för adopterade barn. 

• Lärare 4, Lotta, har varit verksam i 32 år och har arbetat på samma skola som nu hela tiden 
utom ett år då hon var på en annan skola. Skolan har tre parallella spår i varje årskurs. Hon 
har nu en årskurs 6. Skolans elever har stor variation på etnicitet. 

• Lärare 5, Susanne, avslutade sin lärarutbildning 2005 och har sedan dess arbetat på lite olika 
skolor, bland annat på särskola och högstadium. På den skola där hon arbetar nu har hon 
varit i snart tre terminer. Hon är klasslärare i en årskurs 5. Skolan har tre parallella spår och 
stor variation på etnicitet. 

• Lärare 6, Pernilla, tog sin examen 2016. Hon är klasslärare i en årskurs 5 och arbetar på en 
skola med tre parallella spår och stor variation på etnicitet. 

Samtalen spelades in vilket samtliga informanter gav sitt godkännande till (se bilaga 4). Efter 
transkriberingen raderades alla samtal.  

6.3 Bearbetning av insamlat material 
Intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades. I följande avsnitt beskrivs först 
transkriberingen och därefter analysarbetet mer ingående. Handbok i kvalitativ analys (Fejes & 
Thornberg, 2015) och Metod helt enkelt (Larsen, 2014) har fungerat som stöd i detta arbete. 

6.3.1 Transkribering 

Intervjuerna spelades in och efter samtalen lyssnades inspelningarna av och skrevs ned ordagrant. 
Michael Tholander och Asta Cekaite (2015) beskriver en metod för transkribering som kallas 
konversationsanalys, hädanefter kallad CA efter den engelska beteckningen Conversation Analysis. 
De framhåller betydelsen av att transkribera noggrant och systematiskt (2015, kap. 10).  Fördelarna 
med att spela in intervjuerna var dels att jag som intervjuare kunde vara närvarande i samtalet då 
jag inte behövde fokusera på att föra anteckningar. Dessutom kunde jag redan vid avlyssningen 
påbörja mina tolkningar och analyser. Ytterligare en fördel var att då jag återigen hörde de 
intervjuades svar kunde jag bättre minnas samtalen och den intervjuades attityd under intervjun. 
Dessa positiva effekter uppvägde det faktum att transkriberingen tog mycket tid i anspråk. 
Transkriberingen utfördes i enlighet med de principer som gäller för CA med tecken, konventioner, 
för att markera mikropauser och tonlägen (2015, s. 197-198). Även ljud som påvisar att den talande 
tänker eller funderar är utskrivna i transkriptionen, till exempel hm, eh och ehm.  

6.3.2 Analys 

Vid analysen av de transkriberade intervjuerna har arbetet genomförts enligt tillvägagångssättet för 
innehållsanalys på det sätt som Larsen beskriver (2014, s.101 – 105). Således läste jag först igenom 
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transkriptionerna. Därefter sorterades informanternas svar efter frågorna i intervjuguiden och 
bildade på så sätt kategorier som kunde jämföras och tolkas. Vid analysen kodades de delar i texten 
som berör samma kategori, genom att varje kategori markerades med samma färg i de olika texterna, 
för att på så sätt ge en tydlig överblick.  

Kategori 1: Synen på aktuell läroplan (Lgr11) i allmänhet och kursplanen för historieämnet i 
synnerhet markerades med rött. 

Kategori 2: Synen på historieämnet markerades med blått.  

Kategori 3: Planering och genomförande av historieundervisningen markerades med svart. 

Kategori 4: Förhållningssätt till de didaktiska frågorna markerades med turkos. 

Kategori 5: Kännedom om begreppet historiemedvetande markerades med lila. 

Kategori 6: Användande av läromedel markerades med orange. 

Kategori 7: Elevgruppens sammansättning, etniskt och sociokulturellt markerades med mörkrött. 

Därefter analyserades innehållet i kategorierna i relation till de didaktiska frågorna samt lärarnas 
erfarenheter i relation till det narrativa och det interkulturella perspektivet.  

7. Resultat 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit vid analys av de transkriberade 
intervjuerna. Först återges de olika kategorierna som framkom vid analysen och de relateras till de 
didaktiska frågorna. Därefter presenteras resultatet i relation till det narrativa perspektivet och det 
interkulturella perspektivet. 

7.1 Lärarnas erfarenheter i relation till de i analysen synliggjorda kategorierna  
Resultatet presenteras utifrån de sju kategorier som användes vid analysen av intervjuerna. 

7.1.1 Synen på aktuell läroplan (Lgr11) i allmänhet och kursplanen för historieämnet i 
synnerhet 

De intervjuade lärarnas syn på aktuell läroplan och kursplan för historieämnet framstår som överlag 
positiv. De berättar att de uppfattar den som tydlig och konkret och att den fungerar som ett stöd vid 
både planering av undervisning och bedömning av elevernas kunskaper. Pernilla som är relativt 
nyutbildad lärare uttrycker det: 

Jag lutar mig alltid tillbaka till den om det känns; vad håller jag på med? Vad är det jag ska 
göra? Å så kollar jag, jaha liksom. Kanske jag får ändra lektionen. 

Även Lotta som har mångårig erfarenhet anser att den nuvarande läroplanen är tydlig och konkret. 
Så här säger hon om kursplanen: 

Den här senaste den har ju blivit lite mer detaljerad igen då. Mot tidigare var det ju lite mer 
löst och flummigt liksom. Nu är det ju mer konkret vad man ska, verkligen i det här centrala 
innehållet är ju jättepreciserat vad man ska läsa. […] på nåt sätt så är det skönt att veta att det 
liksom är det här och det här och det här ska du gå igenom med barna […]. 
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Det som kan uppfattas som negativt är att värdeorden för uppnådd kunskap är tolkningsbara. Detta 
uttrycker Lena med orden: 

[…] det jag kan störa mig på i, både i den här och i den gamla, är att de här definitionerna de 
är så tolkningsbara. Du tolkar ett krav på ett sätt och jag på ett annat. Att vad är liksom ”du 
kan lite mer”? Vad är lite mer än lite då? […] det kan vara lite vanskligt ibland sådär. 

Det är också en vanlig uppfattning att det centrala innehållet är omfattande vilket kan upplevas 
stressande. Lotta säger: 

De har ju ökat på historiekursen känns det som. Antalet timmar i SO är inte förändrat så mycket 
i timplanen men de har ju lagt på mer som vi ska läsa i historia. Förut så, den gamla läroplanen 
[…]då läste vi bara till och med Gustav den tredje men nu ska vi ju upp ännu längre här. Fram 
till 1850 ska vi läsa nu på mellanstadiet. […] det hinner man ju inte med […] man får ta det lite 
summariskt på slutet i sexan liksom där. 

Den didaktiska fråga som här ges utrymme är i huvudsak ”vad?”; vad ska läras? Och svaret på det 
är entydigt; det står klart och tydligt i kursplanens centrala innehåll vad eleverna ska undervisas om. 
Och i målen anges, enligt de intervjuade lärarna, mycket konkret, om än med viss irritation över 
kunskapsmålens värdeords tolkningsbara innebörd, vad eleverna ska kunna för att få ett godkänt 
betyg. Vem-perspektivet framträder inte alls i denna kategori. 

7.1.2 Synen på historieämnet  

Det framgår att lärarna anser att historieundervisning är viktig men jag får inget entydigt grepp om 
varför de anser det. Lotta menar att det är viktigt att skapa ett kronologiskt riktigt perspektiv så att 
eleverna förstår i vilken ordning saker hänt och vad som påverkat vad. Hon säger:  

Jag har ju en sån där tidslinje i klassrummet att man hela tiden har koll för det känner jag från 
min egen skolgång när jag läste historia, för mig var det bara öar. Man läste om det- okej, men 
när var det då? {…} å alltså jag hade ingen koll överhuvudtaget på nån tidsaxel. […] å eftersom 
jag inte hade koll på detta då, så är jag jättenoga även i religionen att, jamen vart är vi nu 
då?[…] å jag tyckte inte historia var roligt eftersom jag inte fick något sammanhang. 

Även Susanne menar att det är önskvärt att skapa sammanhang men fokuserar då mer på att ämnen 
tangerar varandra: 

Ja man önskar ju att man kan få ett sammanhang, att de ser att alla fyra So-ämnena hör ihop. 

Lena funderar kring att historia kanske har olika betydelse i olika kulturer: 

[…] historia för en del är väl mer det här liksom, hur ska man säga…vi kan gräva oss ganska 
långt bak, tillbaka, och så lyfter vi fram t ex de här tidsepokerna, tidsperioderna. Vikingatid, 
medeltid och så… delar upp det på ett annat sätt än jag upplevt att jag fått med mig av andra 
elever, alltså andra elever har inte så mycket att berätta om sin nationalitet, sitt lands historia, 
på det sättet. […] det är liksom aldrig nån som har under de åren har pratat om nånting om vi 
säger från sitt hemland, historiskt.  

Att historieundervisning inte alltid upplevs ges i rätt ordning ger Maria uttryck för. Hon arbetar i en 
skola där det inte finns några icke svenska barn förutom några enstaka som är adopterade av svenska 
föräldrar. Hon anser att nutidshistoria ska undervisas i lägre åldrar för att motarbeta 
främlingsfientlighet: 
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Men jag tycker det är synd dock att den här nutidshistorien t ex 1900-tal, nazismen, världskrigen 
ligger uppe på 7-9. För där har våra elever redan bildat sig en åsikt. Det ska in tidigare. Du 
har mycket lättare att fånga upp dem i 12 år för å liksom få dem på rätt tankar, om du förstår? 
Å det tror jag är en av orsakerna till att vi ser så mycket nynazism som blommar upp nu. Det 
tycker jag är lite synd. […] Men just ur historiesynpunkt är det synd att vi inte läser den 
nutidshistorien tidigare. 

Den lärare, Pernilla, som har minst undervisningserfarenhet av de intervjuade är den som tydligast 
ger uttryck för att hon anser att historieundervisning är viktigt för individens egen skull. På min 
fråga om hon anser att historia är viktig svarar hon: 

Alltså man lever ju med en bakgrund från nånting nånstans, alltså kan man inte sin historia så 
har man inte… kan man inte ställa sig nånstans i samhället. Man kan inte föra fram en åsikt. 
Utan man behöver historian för att prata om religion, du behöver historia för att prata om 
geografi, du behöver historia för att prata om samhällskunskap, alltså du behöver historian i 
allt, ehm annars fungerar man inte. Kan inte jag min historia då vet ju inte jag var jag ska stå i 
religion eller jag kan inte gå in i en diskussion utan nån fakta om nånting så på så sätt tycker 
jag ju historian är viktig. Allt bygger ju på historia!  

Även inom denna kategori framträder ”vad-frågan” tydligast i lärarnas tankar om hur de ser på 
historieämnet. Utifrån sina egna erfarenheter delger de sina funderingar om vad som är önskvärt att 
uppnå med historieundervisningen. Där finns många olika tankar och funderingar kring vad som är 
viktigt att fokusera på i ämnet. 

Vem-frågan synliggörs framförallt av Pernillas kommentarer som hon summerar med att allt ju 
bygger på historia. 

7.1.3 Planering och genomförande av historieundervisning 

Samtliga intervjuade lärare uppger att de ser kursplanen och kunskapsmålen som stöd vid planering 
av undervisning. Lotta får ge uttryck för detta: 

[…] kollar och ser till att jag är på rätt väg att jag har med rätt innehåll och kollar efter vad 
är det nu jag ska titta på i bedömningen här så att jag hela tiden har det i bakhuvudet under 
hela området när vi jobbar med det. (suck) sen är det ju material, som styr en del. 

Pernilla berättar att hon och hennes kollegor planerar tillsammans hur undervisningen ska se ut, men 
att hon ändå har lite eget upplägg på själva lektionerna. Hon beskriver också att hon ser kursplanen 
som ett stöd: 

[…] vi planerar ju tillsammans då alla lärare i femman…vad vi ska ha med i femman 
då.[…] jag vet vad jag ska gå igenom sen hur jag gör det jaa jag gör det lite på olika sätt 
men jag faller alltid tillbaka på den (kursplanen, min anmärkning) när jag känner att det 
börjar spåra ur […] 

Maria har en något annorlunda början på sin planering. Hon berättar: 

Det första jag gör är att jag alltid startar med en gemensam tankekarta med barnen faktiskt. 
[…] du måste ju utgå ifrån vad barnen redan känner till. 

Det framgår att själva genomförandet har starkt fäste i ett kreativt och något friare arbetssätt. Lena, 
vars elevgrupp består av många barn med icke svensk bakgrund, berättar att hon fångar elevernas 
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intresse genom att berätta om historiska händelser, platser och förlopp och att eleverna också 
berättar om sina erfarenheter och upplevelser: 

Ofta så, vad det gäller historia så är det ju, kommer du in på nånting där du har möjlighet att 
berätta. Berätta, alltså göra det lite spännande för dem, då har du dem. Oftast. Alltså framför 
allt de här eleverna, det märker man, att kan man berätta saker så, då har man dem. […] några 
som hade varit på ett Titanic-museum och så är man igång, och så är det nån som nappar å 
berättar lite mer om den saken: vaddå isberg? Fick man känna på det? […] vi ger varandra 
erfarenheter, eller berättar om erfarenheter rättare sagt […]. 

Maria framhåller det estetiska och kreativa i undervisningen som hon menar lämpar sig bra för 
historieundervisning. 

[…] jag jobbar mycket med estetiskt lärande. Vi bygger, vi målar, vi ritar. Nu till veckan ska vi 
rita runstenar till exempel. Läser vi om medeltiden så kan vi bygga en medeltidsby. 

Lärarna framhåller berättande som vanligt förkommande och samtliga säger att eleverna tycker om 
historia. Lotta berättar att hon varit orolig för att elever med ett icke svenskt ursprung ska komma 
att tycka att innehållet känns omotiverat. Men hon upplever att trots att innehållet är eurocentriskt 
och elevgrupperna ofta består av individer från andra kulturer så tycker de om ämnet.  

Här synliggörs den didaktiska frågan ”hur?” tydligast. Det är genom berättande och skapande som 
historieundervisning förmedlas allra bäst och skapar motiverade elever enligt de intervjuade lärarna. 

Vem-perspektivet lyfts fram av Maria som utgår från elevernas förkunskaper vid planering och 
genomförande. 

7.1.4 Kännedom om begreppet historiemedvetande 

När jag frågade om de vet vad begreppet historiemedvetande innebär svarade samtliga att de var 
osäkra på det, men att de tror att det innebär att man har en förståelse för att det förflutna har påverkat 
nutiden och att nutiden påverkar framtiden. Maria sa också att hon menar att det innebär att man har 
en förståelse för att man är en del av historien. Och att det handlar om att förstå orsak och 
konsekvens. 

Anna ger sin syn: 

[…] det är ju… ett historiskt perspektiv är ju att man måste veta litegranna om vad som har 
hänt, att alla måste tänka i ett längre perspektiv. […] att det finns olika infallsvinklar till att det 
som har hänt händer. Ibland kan du få ganska bra förklaringar till varför saker och ting är som 
de är om du har historien bakom. 

Och Lena funderar: 

Jag har ju hört det, det har jag. […] för mig är historiemedvetande det att man är 
medveten om sin, alltså historien bakåt, vad har hänt tidigare, vad har gjort, vad har 
format vårt land, vad har gjort att jag har, står där jag är idag. Eh kort … det är vad 
det betyder för mig. 

Pernilla menar att eleverna nog inte är medvetna om ifall de är historiemedvetna eller inte. Men att 
hon uppfattat att de ibland uppvisar förståelse: 

[…] då pratade vi om det där, det som hände då har ju påverkat hur vi lever idag och 
hur vi lever idag, den historien idag kommer ju, det kommer va nåt helt annat i 
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framtiden. Det vi gör idag är ju historia för dem som lever sen. […] Vi läste om kungar 
så var det nån som sa: ”ja hade vi aldrig haft de här kungarna så kanske vi inte hade 
haft dagens kung.” Så den medvetenheten finns. De förstår ju […] 

Lotta tänker att det kort och gott innebär att: 

[…] för att förstå sin nutid måste man förstå bakgrunden till varför det ser ut som det 
gör idag. 

Och enligt Susanne innebär historiemedvetande att man har en medvetenhet om vad som händer 
både i närområdet och ute i världen samt att man lär av sina misstag.  

Jag uppfattar att de intervjuade lärarna inte är uppdaterade om historiemedvetandebegreppet. Ingen 
nämner att det är en viktig del av individens identitetsskapande. Dock kunde jag under samtalens 
gång uppfatta att några har en implicit förståelse för historiemedvetandets betydelse. Exempelvis då 
Anna sa att ”känner du inte din historia så är du ju rotlös” och när Pernilla sa ”om jag inte förstår 
mitt ursprung kan jag inte ha en uppfattning om något annat, som religion, geografi och kunna 
diskutera sådana ämnen.” Detta kopplar de dock inte till begreppet historiemedvetande utan det är 
argument för varför historieämnet är viktigt. 

Det är genom dessa kommentarer av Anna och Pernilla som vem-frågan synliggörs i denna kategori.  

7.1.5 Användande av läromedel 

Samtliga intervjuade lärare använder någon form av lärobok i sin undervisning. Läroboken 
tillsammans med kursplanen med dess centrala innehåll och kunskapsmålen utgör själva stommen 
i undervisningen. Därtill använder de film och olika estetiska arbetsformer vid genomförandet. 
Berättande, där de själva är den som agerar den som skildrar de historiska berättelserna är ett vanligt 
inslag. 

Anna säger: 

Ja historia lämpar sig emellanåt väldigt bra för att berätta för eleverna. Muntligt 
berättande helt enkelt. 

Lena anser att skolans tillgängliga läroböcker tyvärr är föråldrade och hon önskar att de kunde köpa 
in nya. Detta är en vanlig kommentar. Det är bara Maria som uppger att hon är nöjd med de böcker 
skolan har: 

[…] i den här nya boken så finns det samtidigt; det här hände ute i världen. Till varje 
tidsepok så finns det kopplat lite fakta om vad som hände runtomkring. […] det tycker 
jag är så bra i den nya boken […] 

I fokus för denna kategori ligger vad och hur -perspektivet. Läroboken tillsammans med kursplanen 
hjälper lärarna att säkerställa att ”rätt” stoff kommer med i undervisningen. Som tillägg till ”läsa 
och svara på frågor” används olika estetiska arbetssätt för att på ett intressant och motiverande vis 
fånga eleverna och göra undervisningen spännande.  

I vem-perspektivet uppfattar jag att lärarna tänker på hur arbetsformerna ska passa den aktuella 
elevgruppen. 
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7.1.6 Elevgruppens sammansättning, etniskt och sociokulturellt 

De elevgrupper som lärarna berättar om är väldigt varierande. Några har stor del utlandsfödda elever 
eller elever till utlandsfödda föräldrar, medan andra grupper består av i huvudsak svenska elever. 
Samtliga lärare ger uttryck för att de måste anpassa undervisningen till elevers behov av olika slag.  
Med detta menar de att grupperna de undervisar består av elever med olika svårigheter. Det är svaga 
elever rent kunskapsmässigt och även språksvaga elever. Anpassningen består då i att göra 
innehållet begripligt på ett enklare sätt och ibland med studiehandledning på elevens modersmål.  

Den didaktiska frågan ”vem?” lyfts här fram i betydelsen att lärarna vet vilka inlärningssvårigheter 
som finns i elevgruppen och anpassar undervisningen i möjligaste mån så att alla elever ska ges 
möjlighet att utveckla sitt historiska kunnande. Innehållet i undervisningen är dock inte anpassat 
efter individens kulturella eller etiska tillhörighet. Det är fortfarande ett i huvudsak svenskt, nordiskt 
och europeiskt perspektiv på det som lärs ut. I enlighet med det centrala innehållet och 
kunskapsmålen i kursplanen för historieämnet.  

7.1.7 Förhållningssätt till de didaktiska frågorna 

Det framkom att de intervjuade lärarna menar att de är medvetna om de didaktiska frågorna och att 
de är närvarande mer eller mindre uttalat vid all planering av undervisning. Anna som arbetat som 
lärare i över 40 år säger: 

[…] det gör de ju, eftersom du måste ju nå ut med budskapet då måste du ju tänka efter 
vilket budskap ska du nå ut med, till vem ska du nå ut och hur ska du göra för att nå ut 
med det? […] jag menar, du kan ju inte göra om samma lektioner flera gånger om, det 
är ju inte så det funkar för du har ju aldrig samma grupp. Sen vet man ju att vissa saker 
brukar ju gå hem och det klart att man är rädd om dem och ser till att det kommer med. 

Lena säger att hon inte har en checklista med sig precis men att hon om hon skulle kontrollera i 
efterhand är säker på att hon skulle kunna checka av att de är med.  

När de intervjuade lärarna planerar sin undervisning tar de kursplanen till hjälp. Därefter är det 
tillgängligt läromedel som ligger till grund för undervisningen och de didaktiska frågorna ligger 
implicit med i hela planeringsstadiet berättar de. Maria, säger att hon inför planeringen inventerar 
elevernas förkunskaper genom att hon tillsammans med eleverna gör en tankekarta om vad de 
känner till om kommande område. Samtliga lärare anger att de vill ha en varierad undervisning och 
att de blandar läsning av lärobokens innehåll med att titta på film, läsa skönlitterära böcker, ha 
diskussioner och skapande arbete samt att de själva berättar för eleverna.  

7.2 Lärarnas erfarenheter i relation till det narrativa perspektivet  
Det framgår tydligt av intervjuerna att lärarna anser att berättande som undervisningsform är mycket 
gynnsam i historieundervisning. Genom att berätta för eleverna fångar läraren elevernas intresse. 
Lena säger: 

[…] berätta, alltså göra det lite spännande för dem, då har du dem. […] det märker 
man att kan man berätta saker så, då har man dem. 

Anna uttrycker det så här: 
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Ja historia lämpar sig emellanåt väldigt bra för å berätta för eleverna. Muntligt 
berättande helt enkelt. […] Lite sagotant. […] Ja lite dramatik i det kanske. 

Lena beskriver sin undervisning: 

[…] jag berättar ett skeende eller en händelse för barnen och sen så ger jag dem 
stödord, och så får de själva skriva i sin histora-bok. […] historia är mycket att jag 
berättar, faktiskt. Å jag vet att barna tycker väldigt mycket om det och de känner själva 
att de lär sig bäst, har de gett mig i svar […]. 

Här är det läraren som berättar. Det beskrivs även att eleverna får vara med och skapa egna 
berättelser. Maria: 

[…] sexorna förra året fick göra ett helt, ja bara ett arbete genom skrivandet men det 
var när vi läste om 1700-talet och kom in på svenska upptäckare och vetenskapsmän.  

Lena tillåter sig att vara flexibel då det dyker upp frågor som eleverna visar intresse för: 

[…] det kan ju dyka upp saker som man både pratar om och får lyfta in… alltså ibland 
får man vara lite flexibel med, och spontan i sitt, att liksom plocka in om eleverna lyfter 
upp nånting eller spinner vidare på nånting. Det kan ju hända, men det finns ju en 
lärande stund i det också. 

Det framgår även att andra former av estetiska arbetsformer uppfattas som lämpliga, till exempel 
skapande genom att bygga och måla samt att se på film. Maria igen: 

[…] jag jobbar mycket med estetiskt lärande. Vi bygger, vi målar, vi ritar. […] och så 
får de skriva både faktatexter och skapa samtidigt. 

Att använda filmvisning som undervisningsform uppger samtliga lärare är positivt. Det finns mycket 
bra historiska skildringar på till exempel UR och Mediapoolen menar de. 

7.3 Lärarnas erfarenheter i relation till det interkulturella perspektivet  
I intervjuerna synliggörs detta perspektiv till exempel genom att Lotta berättar om sina farhågor att 
elever med icke svenskt ursprung ska uppleva historieundervisningen som ointressant: 

[…] Och då kände jag det här, när vi hade fått så blandad elevgrupp, att hjälp det här 
är ju inte intressant för våra elever nu. Det är ju skillnad om du har en svensk klass 
[…]. 

Och hur hon sedan blir överraskad över deras visade intresse: 

Men det visar sig ju att mina klasser som jag har haft nu i historia de här senaste åren 
de har älskat historia. Å tycker att det är jätteroligt å lära sig om hur det var i Sverige 
förr i tiden även om deras förfäder inte bodde här. 

Lena diskuterar om huruvida synen på historien kan vara olika inom olika kulturer: 

[…] det är liksom aldrig nån som har under de åren har pratat om nånting om vi säger 
från sitt hemland, historiskt. Sen kan det va historiskt så att det kommer utifrån andra 
då, kulturellt, religiöst, alltså då traditioner eller ”vi gör det här för att…” liknande. 
Men inte i det längre (historiska, min anmärkning) perspektivet, det har jag faktiskt inte 
stött på.  
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Vidare resonerar Lena utifrån läroplanens formulering: ”den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer högre krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 
ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 2011, s.7) att det är svårt att ta dessa frågor med så pass 
unga elever som det rör sig om på mellanstadiet: 

[…] jag kan inte säga att vi kan lyfta fram det på ett djupare plan med 10-åringar, det 
är ganska svårt men att det här med att nationer rör sig över gränser det hade vi ganska 
färskt nu i, förvisso var det utifrån geografiboken men det blir ju naturligtvis lite historia 
där också. Hur Sverige har varit och lite annat då eftersom vi har jobbat med Sverige 
å då kom vi in på det här med när svenskarna emigrerade till Amerika. Och idag 
emigrerar folk till Sverige. Efter att då Sverige har blivit ett rikare och tryggare land. 
Såna saker kan man lyfta fram. Å då blir det lite mer på faktadelen. Men det intresserade 
ändå eleverna, de tyckte det var lite spännande jaha alltså har det vart så många 
svenskar som har dratt iväg för å finna lycka eller hoppades finna lycka och pengar och 
jobb och liknande. Fly från fattigdom. Och så har vi pratat om att idag kanske det inte 
bara är fattigdom utan man flyr från en otrygghet i och med krig å liknande så […] så 
man kan ju beröra det med mångfalden att den är viktig å att det man kan, jag menar 
folk som kommer hit har ju med sig kunskaper som gör att Sverige blir rikt på ett, saker, 
både kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. På den här skolan kan vi ju lägga in 
språkmässigt också. Vi har ju många som kommer med olika språk. Såna saker. Men 
det är ju, du kan ju liksom inte gräva hur djupt som helst med tioåringar om man säger 
så. Men man kan beröra dem.  

Genom Marias resonemang kring att eleverna uppvisar tecken på främlingsfientlighet belyser hon 
perspektivet ur en annan synvinkel. Hon menar att det är önskvärt att undervisa om nutidshistoria i 
ett tidigare skede eftersom hon tror att det på så sätt blir lättare att skapa förståelse för andra 
människors kulturer. Följande citat ur intervjun får återigen spegla Marias tankar kring detta: 

Men jag tycker det är synd dock att den här nutidshistorien t ex 1900-tal, nazismen, 
världskrigen ligger uppe på 7-9. För där har våra elever redan bildat sig en åsikt. Det 
ska in tidigare. Du har mycket lättare att fånga upp dem i 12 år för å liksom få dem på 
rätt tankar, om du förstår? Å det tror jag är en av orsakerna till att vi ser så mycket 
nynazism som blommar upp nu. För de har ingen aning om liksom vad som hände för 
75 år sen. Det tycker jag är lite synd 

Maria anser dock att den lärobok de använder anlagt ett till viss del interkulturellt perspektiv: 

[…] i den här nya boken så finns det: samtidigt hände det här ute i världen. Till varje 
tidsepok så finns det kopplat lite fakta om vad som hände runtomkring. […] Och det 
tycker jag är så bra med den nya boken också. Å vi pratar mycket också om när vi var 
vikingar här uppe i kalla norden att ja vi hämtade idéer från araberna med mynten och 
med skrivkonsten och de kunde operera folk å ” va? Kunde de det där nere? Redan 
då?” Ja vi knyckte alla deras.. alltså det beror ju på hur du vinklar det som lärare…men 
våran bok har det här att vi hämtade faktiskt kunskap som ledde till att vi kommer in på 
medeltiden, så att stämmer den in. Så vi har nog inte bara läsa Sverige, norden och så 
utan vi breddar… 

I det interkulturella perspektivet framhåller de intervjuade lärarna att de anser att det är en fullt 
tillräcklig anpassning av historieundervisningens innehåll att blicka utåt och påvisa för eleverna att 
det sett olika ut i olika delar av världen under en och samma tidsepok.  
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Vem-perspektivet synliggörs på så sätt att lärarna anpassar undervisningen genom hur-perspektivet 
så att den blir spännande att ta del av oavsett vilken kulturell tillhörighet eleverna bär med sig. 

7.4 Sammanfattning av resultatet i relation till de didaktiska frågorna  
Lärarna anser själva att de håller de didaktiska frågorna aktuella vid planering av undervisning. Av 
denna studie framkommer att vad, hur, varför och vem är mest synliga.  

Vad-frågan kopplas till det centrala innehållet i kursplanen.  

Hur-frågan besvaras med att historieundervisning lämpar sig för ett kreativt arbetssätt 

Varför besvaras med att historia dels är ett ämne de ska lära sig enligt läroplanen men även för att 
lärarna anser att historia är viktigt eftersom den är närvarande i nästan allt runt omkring oss.  

Vem-frågan är framför allt närvarande i definitionen att lärarna tar hänsyn till sina elevers olika 
former av inlärningssvårigheter. Etnisk och kulturell bakgrund ges inget utrymme enligt de 
intervjuade lärarna.  

8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först metoden kvalitativ intervju. Därefter följer en resultatdiskussion där 
det analyserade materialet ställs i relation till studiens syfte, tidigare forskning och begreppet 
historiemedvetande.  

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur historielärare på mellanstadiet beskriver 
sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna, med fokus på perspektivet ”vem?”. Kristin Larsen 
(2009, s.22-23) beskriver olika metoder för att samla in data. Hon menar att en kvalitativ metod 
passar bäst då man vill uppnå helhetsförståelse för specifika fenomen (2009, s.23), vilket var fallet 
i denna studie.  

Fördelarna med denna typ av intervju är att intervjuaren, genom att ställa följdfrågor, kan gå på 
djupet och på så sätt skapa ökad förståelse för det ämne som undersöks. Under samtalet kan frågor 
och oklarheter redas ut och på så sätt ge trovärdiga svar, vilket också ökar studiens validitet (2009, 
s.27). 

En möjlig nackdel med en kvalitativ intervju är den så kallade intervjueffekten. Detta innebär att 
den intervjuade kan ge svar som hen tror att intervjuaren vill ha. Dessutom är det ett omfattande och 
tidskrävande arbete att klassificera det insamlade materialet (2009, s.27-28).  

Som ett led efter att ha studerat tidigare forskning i examensarbete 1 ville jag undersöka hur 
verksamma historielärare på mellanstadiet hanterar begreppet historiemedvetande samt hur de tar 
sig an frågan vem som ska ta del av undervisningen. Resultatet av den tidigare utförda 
litteraturstudien visade på att verksamma lärare möjligen inte är medvetna om betydelsen av ett väl 
utvecklat historiemedvetande för elevers identitetsskapande processer. Jag önskade ge en tydligare 
bild av hur detta ser ut i realiteten. Av den anledningen föll valet på en kvalitativ intervjustudie 
(2009, s. 83).  
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Intervjuerna genomfördes som strukturerade samtalsintervjuer och en intervjuguide upprättades 
med frågor. Denna guide följdes i stort sett vid varje genomförd intervju men beroende på hur 
samtalet utvecklades uppstod ibland följdfrågor. Detta gav en god bild av hur de intervjuade anser 
att de tar sig an vem-perspektivet och hur de uppfattar historiemedvetande.  

Min uppfattning är att de intervjuade gett sanningsenliga svar och att de inte försökt anpassa sina 
svar efter hur de trott att de ”bör” svara. De beskrev på ett trovärdigt sätt hur de planerar och 
genomför sin historieundervisning tack vare frågornas öppna formuleringar. 

8.2 Resultatdiskussion 
Genom att genomföra strukturerade samtalsintervjuer med sex verksamma historielärare på 
mellanstadiet ville jag uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar.  

Syftet var att bidra med kunskap om hur historielärare på mellanstadiet beskriver sin undervisning 
utifrån det didaktiska perspektivet ”vem?”. 

De frågor som formulerades i detta syfte var: 

• Hur beskriver verksamma historielärare på mellanstadiet att de tar sig an vem-perspektivet 
vid planering och genomförande av historieundervisning? 

• Hur förstår verksamma historielärare på mellanstadiet begreppet historiemedvetande i 
relation till den didaktiska frågan ”vem ska lära sig?”. 

Det framgår av studien att lärarna uppfattar läroplanen och kursplanen som ett bra stöd vid planering 
av historieundervisningen. Den påminner dem om vilket innehåll som ska fokuseras och vilka mål 
som ska uppnås. De nackdelar lärarna påtalar är exempelvis att det centrala innehållet är mycket 
omfattande vilket gör att de kan uppleva stress inför vad som ska prioriteras respektive väljas bort. 
Även värdeorden i kunskapsprogressionen kan i vissa fall upplevas svåra att tolka. Ingen av de 
intervjuade lärarna anpassar innehållet i undervisningen så att det svarar mot elevernas etniska eller 
kulturella bakgrunder, det är tydligt att det är kursplanens centrala innehåll med sitt svenska och 
nordiska perspektiv (Skolverket, 2011, s. 174-175) som avgör innehållet.  

Lärarna ger uttryck för att historieundervisning är viktigt. De menar att en individ som inte kan sin 
historia är rotlös och att hen inte kan delta i diskussioner om allmängiltiga ämnen om de inte förstår 
historiska sammanhang. Ändå är det ingen av de intervjuade lärarna som gör anpassningar så att de 
elever som inte har svensk kulturell bakgrund får del av sin historia. Någon antyder att de nog får 
del av det inom religionsundervisningen och någon funderar kring om historia kanske inte är lika 
viktig i andra kulturer som det är för svenska individer, eftersom hon aldrig hört någon elev relatera 
till sin egen kulturs historia.  

Fokus för planering och genomförande av historieundervisning framstår ligga till störst del på vad 
och hur-perspektiven. När vem åsyftas är det företrädesvis elever i behov av anpassningar, så som 
språksvårigheter och olika diagnoser, som lyfts fram, inte det historiska innehållet. Läraren Lotta 
berättar om hur hon, då hon började undervisa i historia för 10 år sedan, befarat att hennes elever 
som till stor del varit av icke svenskt ursprung skulle tycka att historieundervisningen var tråkig 
eller inte intressant för dem. Detta med tanke på att den har ett starkt svenskt perspektiv. Hon blev 
då överraskad av att de istället tyckte att det var jättespännande och intressant. Denna uppfattning 
delas av samtliga lärare. De uppfattar att eleverna ”gillar historieämnet”. De berättar om en 
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undervisning som tillåter alternativa metoder, så som dramatisering, filmvisning och att läraren 
berättar historien för eleverna. Att barn i 10-12 års ålder tilltalas av detta är inget konstigt då det står 
i kontrast till annan mer traditionell katederundervisning.  

Kunskapen om historiemedvetande-begreppet är hos samtliga av de intervjuade lärarna relativt liten. 
De tvekar då de ska ge sin definition och det är sedan den beskrivning som finns i kursplanen som 
synliggörs: att individen har kunskap om det som har hänt och kan blicka framåt samt att man lär 
av sina misstag och kan se orsaker och konsekvenser i stora och små skeenden. Att det skulle ha 
betydelse för människors identitetsskapande processer är ingenting som de funderat på. Dock kan 
man uppfatta spår av det då till exempel Maria säger att hon menar att det innebär att man har en 
förståelse för att man är en del av historien.  

Samtliga lärare i denna studie använder sig av en lärobok i sin historieundervisning. De menar att 
boken utgör en bas utifrån vilken de sedan fyller på med annat stoff, som exempelvis filmer, 
skönlitterära böcker och diverse kreativa arbetsformer. Det ges en bild av historieundervisning som 
varande lämplig för variation i själva genomförandet av undervisningen. Trots detta fria och 
skapande arbete vinklas inte innehållet bort från det eurocentriska perspektivet. De läromedel som 
används är utvecklade utifrån kursplanen i läroplanen och således har de det svenska, nordiska och 
europeiska perspektivet. Och de ansatser som görs att ge en inblick i vad som hände i övriga världen 
tar sitt avstamp i detta perspektiv, inte utifrån de i elevgruppen representerade kulturella och etniska 
tillhörigheterna. 

Flera av lärarna har elevgrupper som består av elever från olika etniska bakgrunder. Någon beskriver 
sina klasser som enbart svenska barn men med varierande sociokulturella tillhörigheter. När jag vid 
mina samtal frågade om de anpassar undervisningen utifrån elevernas olika kulturella bakgrunder 
svarar lärarna att de skulle kunna tänka sig att göra detta om det hade varit förenligt med det 
omfattande innehållet i kursplanen. Som verkligheten ser ut måste de acceptera att kursplanen och 
läromedlen är konstruerade som de är. Nämligen på ett sådant sätt att de gör utblickar i världen 
kopplat till de olika tidsepokerna: vad som hände på andra platser i världen då det exempelvis var 
vikingatid i Sverige. Detta görs utifrån ett svenskt perspektiv. Man tar således inte avstamp i de 
kulturella bakgrunder som de egna eleverna har. 

Resultatet från intervjustudien visar att lärarna tar avstamp i de didaktiska frågorna då de planerar 
sin undervisning. Tydligast framträder vad undervisningen ska innehålla och det är kopplat till det 
centrala innehållet i kursplanen. Hur besvaras genom att arbetsformerna för historieundervisning är 
av något friare art än traditionell katederundervisning. När avgörs av läromedlens uppbyggnad och 
den kronologiska ordning som anges i kursplanen och var har inte lyfts specifikt i denna studie. Det 
har framstått mellan raderna att det är inom skolans väggar som undervisningen bedrivs och 
företrädesvis i klassrummet. Varför besvaras med att det är viktigt att ha kunskaper om det förflutna 
för att kunna se orsaker och verkan av beslut som fattas och handlingar som utförs. Det finns inga 
kommentarer som visar att lärarna lägger vikt vid att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt 
historiemedvetande. Detta medvetande som i sin tur gynnar deras personliga utveckling av sina 
identiteter och borgar för skapandet av trygga, ansvarstagande samhällsmedborgare (Jeismann, 
1979; Jensen, 1997; Rüsen, 2004). 

Den för denna studie viktiga frågan vem, synliggörs genom att lärarna berättar att de tar hänsyn till 
elevernas förkunskaper och inlärningssvårigheter. I förhållande till dessa aspekter anpassar lärarna 
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till viss del innehållet i undervisningen. Det tas dessvärre ingen notis om att flertalet av de elever 
som är föremål för undervisning i de elevgrupper som de intervjuade lärarna undervisar i inte har 
svensk eller nordisk bakgrund. Med stöd i kursplanen undervisas samtliga elever om en 
historieskrivning som är tänkt att utveckla ett historiemedvetande hos svenska elever i svensk skola.  

I den tidigare genomförda litteraturstudien framstod perspektiven: det narrativa och det 
interkulturella tydligt. Kopplingen till det narrativa perspektivet framträder tydligt även i denna 
intervjustudie. Lärarna beskriver historieundervisning som lämplig för berättande, filmvisning och 
läsning av skönlitterära böcker. De menar att eleverna uppskattar denna form för undervisning och 
att de lär sig bättre av detta än av att bara läsa i läroböcker. Dessutom genomförs andra estetiska 
arbeten inom ramen för historieämnet. Detta sorterar också inom ett narrativt inlärningssätt. Att 
berättande är ett sätt för individer att utveckla historiemedvetande tycks dock inte lärarna vara 
medvetna om, de upplever kort och gott att historieundervisning med fördel genomförs med 
alternativa arbetssätt och anammar denna tradition. Kanske för att svara upp mot läroplanens 
formulering: ”Läraren ska: […] svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
[…] (Skolverket, 2011, s. 15). 

Genom det interkulturella perspektivet framträder att undervisning i ett sådant perspektiv belyser 
vad som hände utanför Sverige, Norden och Europa. Men det görs genom företrädesvis svenska 
synvinklar. Det är alltså hur resor och möten med andra folkslag påverkat det svenska samhället 
som främst belyses i detta perspektiv. Ingen av lärarna har funderat över att anlägga ett exempelvis 
syrianskt perspektiv, att utifrån syriansk kulturell tillhörighet, försöka spegla vad som hände i den 
delen av världen under en viss tidsepok. Med tanke på hur läroplan, kursplan och läromedel för 
historieämnet är utformat är detta inte alls konstigt. Men hur historieundervisningen enligt den 
svenska läroplanen hjälper elever med ett icke svenskt ursprung att utveckla ett historiemedvetande 
framstår i hög grad som en befogad fråga att ställa. 

En för historieämnet viktig uppgift är att bidra till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. 
Eleverna ska således genom undervisning i historia ges möjlighet att utveckla sin egen identitet 
genom att förstå sin egen roll i ett historiskt sammanhang. Detta görs bäst genom att skapa kunskap 
om och förståelse för det gemensamma ursprunget: de rötter som förenar människor och som skapar 
mening och sammanhang i livet. Forskning visar att personer med ett väl utvecklat 
historiemedvetande känner empati med andra, respekt för sin omgivning och upplever trygghet och 
gemenskap med sin omvärld (Thorp, 2013; Nordgren, 2006; Eliasson & Nordgren 2016; Potapenko, 
2006).  

9. Slutsatser  
Genom denna intervjustudie har den bild som gavs av historieundervisningens planering och 
genomförande genom litteraturstudien förstärkts. Det framstår som att det är om inte omöjligt så 
iallafall väldigt svårt att inom ramen för undervisning i ämnet historia, som det skrivs fram i aktuell 
läroplan, anpassa innehållet så att det gynnar elevernas utveckling av historiemedvetande och med 
detta en positiv utveckling av den egna identiteten.   

Slutsatsen efter arbetet med studien är att det finns ett behov att lyfta debatten om hur en bra 
historieundervisning ska se ut. Självklart är det önskvärt att de människor som lever och verkar i 
Sverige känner till den svenska historien. Men det framstår som minst lika viktigt, om inte viktigare, 
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att de individer som bor i vilket land som helst får kunskap om sitt eget ursprung och sin egen roll i 
det historiska och samhälleliga sammanhanget. Detta med avsikt att ge en stark och god självbild 
för samtliga individer som verkar i ett samhälle. Med risk för att låta naiv så vill jag framhålla vikten 
av detta, för att på så sätt skapa ett tryggare samhälle där vi alla, oavsett etniskt ursprung och social 
tillhörighet, kan leva i harmoni och förståelse för varandra. Därför måste vi omvärdera den 
historieundervisning som ges i dagens svenska skola. Den behöver anpassas till de elever som tar 
del av den. Det behövs ett världsligt perspektiv på historien. Vi är i det moderna samhället 
världsmedborgare och undervisningen i skolan bör anpassas efter den verkligheten. I samtliga 
ämnen i allmänhet och i historieundervisningen i synnerhet, som jag menar också stärks av den 
historiedidaktiska teoretiska förståelsen av begreppet historiemedvetande. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Mitt namn är Carin Welin. Jag studerar till grundlärare 4-6 på Högskolan Dalarna och håller just nu 
på med mitt examensarbete 2. Detta arbete innebär att jag ska fördjupa mig i hur verksamma 
historielärare arbetar med planering och genomförande av historia i skolan. Därför söker jag lärare 
att intervjua. Svaren kommer jag att analysera och tolka med koppling till läroplanen, kursplanen 
och aktuell forskning i frågan och därefter redovisa i en uppsats. 
Intervjuerna planeras äga rum under v. 39-41. 
Min fråga till dig som rektor är om du vill hjälpa mig att komma i kontakt med lärare på din skola 
som kan vara aktuella att tillfråga om de vill bli intervjuade.  
 
Om du har några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare Maria Deldén på Högskolan 
Dalarna. 
Vänliga Hälsningar  
Carin Welin 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Carin Welin, lärarstudent 
Mobil: 0768-76 06 53 
welin.carin1@gmail.com 
Maria Deldén, handledare, Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete/doktorand i historia med 
utbildningsvetenskaplig inriktning, Högskolan Dalarna 
Arbete: 023-77 87 47 
Mobil: 0706-45 74 95 
mde@du.se 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Jag heter Carin Welin och studerar till grundlärare 4-6 på Högskolan Dalarna. Jag är nu i färd med 
att skriva mitt examensarbete 2. Detta arbete innebär att jag ska samla in empiri att analysera och 
presentera i en uppsats. Ämnet jag skriver inom är historiedidaktik. I mitt examensarbete 1 gjorde 
jag en litteraturstudie där jag, genom att granska aktuell forskning i frågan, undersökte om och i så 
fall hur historieundervisning kan påverka elevers identitetsskapande processer. Under detta arbete 
uppstod frågan som jag nu i mitt examensarbete 2 vill studera närmare. Nämligen hur verksamma 
historielärare använder sig av de didaktiska frågorna då de planerar och genomför 
historieundervisning. 
Av den anledningen tar jag kontakt med dig. Jag behöver genomföra ett antal intervjuer och hoppas 
på din medverkan. Jag bedömer att intervjun tar mellan 30 och 60 minuter att genomföra. Plats för 
intervjun kommer vi överens om vart det kan vara lämpligast att träffas, jag är flexibel och mobil. 
Tanken är att genomföra intervjuerna under v. 39-41. 
Jag hoppas du vill hjälpa mig och kan avsätta en stund för mig och min studie. 
Har du några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare, Maria Deldén på Högskolan 
Dalarna. 
 
Vänliga Hälsningar  
Carin Welin 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Carin Welin, lärarstudent 
Mobil: 0768-76 06 53 
welin.carin1@gmail.com 
Maria Deldén, handledare, Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete/doktorand i historia med 
utbildningsvetenskaplig inriktning, Högskolan Dalarna 
Arbete: 023-77 87 47 
Mobil: 0706-45 74 95 
mde@du.se 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

• Berätta om din erfarenhet som lärare, t ex hur länge du jobbat, vilka åldrar, 

olika skolor osv. 

• Jag är nyfiken på hur du upplever Lgr11 i jämförelse med tidigare läroplaner. 

• Hur upplever du historieämnet i Lgr11 i jämförelse med tidigare läroplaner du 

har erfarenhet av? 

• Berätta om hur du gör när du planerar din historieundersökning. 

(vad är det som avgör vilket stoff undervisningen innehåller?) 

• Berätta om hur du genomför historieundervisningen. 

• Vilket läromedel använder du? (i historieundervisningen) 

• De didaktiska frågorna, På vilket sätt finns de med i planeringen? 

• I undervisningen? 

• (styr in på VEM; för vem, av vem) 

(tar med mig skolverkets skrift: Didaktik – vad, hur och varför och har som 

stöd om det behövs) 

• Hur gör du för att täcka in ”värdegrunden” (kap. 1 s.7 stycke 5. S.8 stycke 3 

och delvis 4) och samtidigt få med kraven i kursplanens mål? Finns det någon 

motsättning där?(Mångfaldssynen och likvärdigheten vs det eurocentriska 

innehållet i kursplanen, historiskt perspektiv) 

• Har du funderat över begreppet historiemedvetande? 

• Vad betyder begreppet historiemedvetande för dig?  

Möjliga följdfrågor: 

Hur menar du då? 

Förklara mer! 

Kan du utveckla detta/ beskriva/ förtydliga detta lite mer? 
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Bilaga 4 
 
Information och samtyckesbrev till de intervjuade 
Jag heter Carin Welin och studerar till grundlärare 4-6 på Högskolan Dalarna. Jag är nu i färd med 
att skriva mitt examensarbete 2. Detta arbete innebär att jag ska samla in empiri att analysera och 
presentera i en uppsats. Ämnet jag skriver inom är historiedidaktik. I mitt examensarbete 1 gjorde 
jag en litteraturstudie där jag, genom att granska aktuell forskning i frågan, undersökte om och i så 
fall hur historieundervisning kan påverka elevers identitetsskapande processer. Under detta arbete 
uppstod frågan som jag nu i mitt examensarbete 2 vill studera närmare. Nämligen hur verksamma 
historielärare använder sig av de didaktiska frågorna då de planerar och genomför 
historieundervisning. 
Av den anledningen tar jag kontakt med dig. Jag behöver genomföra ett antal intervjuer och hoppas 
på din medverkan. Jag bedömer att intervjun tar mellan 30 och 60 minuter att genomföra. Plats för 
intervjun kommer vi överens om vart det kan vara lämpligast att träffas, jag är flexibel och mobil. 
Tanken är att genomföra intervjuerna under v. 39-41. 
Jag hoppas du vill hjälpa mig och kan avsätta en stund för mig och min studie. Mitt insamlade 
material kommer att hanteras strängt konfidentiellt, din identitet kommer inte att återges någonstans 
och ingen utomstående kommer att få ta del av materialet.  
Samtycke 
Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta den. 
□ Ja, jag deltar frivilligt och tillåter att samtalen spelas in och att materialet får användas i studien. 
 
Datum……………………………………………………………………… 
 
Underskrift…………………………………………………………………. 
Har du några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare, Maria Deldén på Högskolan 
Dalarna. 
Vänliga Hälsningar  
Carin Welin 
Kontaktuppgifter: 
Carin Welin, lärarstudent 
Mobil: 0768-76 06 53 
welin.carin1@gmail.com 
Maria Deldén, handledare, Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete/doktorand i historia med 
utbildningsvetenskaplig inriktning, Högskolan Dalarna 
Arbete: 023-77 87 47 
Mobil: 0706-45 74 95 
mde@du.se 
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