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Sammanfattning 
 

Studien tar sin utgångspunkt i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (F-3). I läroplanen står det att ”undervisningen i ämnet historia ska 
syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin 
historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en förståelse om att det 
förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden” 
(Skolverket, s.173). Syftet med studien är att belysa och reflektera över hur svensk 
aktuell historiedidaktisk forskning hanterar relationen mellan historieundervisning och 
elevers identitetsskapande, med särskilt fokus på historiemedvetande. Denna studie är 
en systematiskt litteraturstudie och bygger på två avhandlingar samt två 
licentiatuppsatser. Dessa har granskats och tolkats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Avhandlingarna och licentiatuppsatserna påträffades genom 
databassökningar i databaserna Google Scholar samt Libris. Resultatet visar i denna 
litteraturstudie att de berörda forskarna betonar att förståelsen för de olika 
tidsdimensionerna, dåtid, nutid, och framtid är viktig för att ett historiemedvetande 
ska utvecklas. De menar även att ett historiemedvetande i sin tur har grundläggande 
funktioner, där bland annat en identitetsskapande funktion återfinns. Genom att 
eleverna får en god undervisning utifrån Bernard Eric Jensens fem läroprocesser kan 
de utveckla och använda sitt historiemedvetande som ett verktyg i deras 
identitetsskapande processer. Det som de historiedidaktiska forskarna i allra högsta 
grad lägger fokus på i sina teoretiska avsnitt är begreppet historiemedvetande. 
Forskarna menar att det anses vara av stor betydelse att utveckla detta medvetande 
både för att kunna förstå historiska sammanhang men även för att bli bättre på att 
förstå hur vi människor kan och bör leva i världen. 

 
Nyckelord: identitet, identitetsskapande, historia, historieundervisning, historiedidaktik, 
historiemedvetande 
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Inledning 
 

Jag har länge funderat över vad som menas med begreppen identitet och 
historiemedvetande i förhållande till skolans styrdokument och uppdrag. Jag har även 
funderat över historieundervisningens betydelse för elevers identitetsskapande. Vad 
skriver forskare om sambandet mellan historieundervisning och identitetsskapande? 
Vilka aspekter av identitet framhåller forskarna? Vad menar forskare att begreppet 
historiemedvetande innefattar och vilken betydelse har det för elevers 
identitetsskapande? Det finns många enligt mig intressanta frågor som väcks när jag 
ser eller hör dessa begrepp och därför har jag valt att ägna min första litteraturstudie 
åt att reda ut frågeställningar som berör detta område. 

 
I styrdokumenten står det att skolan kan och ska hjälpa elever att leva och agera som 
självständiga och kritiskt tänkande samhällsmedlemmar, vilket skrivs fram som en 
slags handlingsberedskap inför framtiden (Odenstad, 2012, s.12). 

 
[...] Denna handlingsberedskap blir ett sätt att klara sig som vuxen individ. Att 
vara människa handlar inte enbart om ens relation till samhället utan även om 
ens egna individuella identitet. Didaktisk forskning inom historia och 
religionskunskap framhåller att ämnena även kan bidra till att utveckla elevers 
identitet och deras förståelse för vad det innebär att vara människa. Den 
historiska berättelsen kan sen bidra till att människor bygger upp en identitet. 
Genom att lära sig om historien kan vi förstå vår egen tid och det liv vi lever, 
men även få perspektiv på framtiden (Odenstad, 2012, s.12). 

 
Mitt syfte med studien är i första hand att belysa och reflektera över hur svensk  
aktuell historiedidaktisk forskning hanterar relationen mellan historieundervisning och 
elevers identitetsskapande, med särskilt fokus på begreppet historiemedvetande. Att 
sedan undersöka vilka aspekter av identitet som historiedidaktiska forskare belyser ser 
jag som intressant då identitetsbegreppet känns mångtydigt och aningen svårtolkat i 
Lgr 11. Varför valde jag detta undersökningsområde? Jo, jag valde 
undersökningsområdet eftersom jag anser att det är viktigt för både mig och andra 
lärare att ha vetskap om varför historieundervisningen sägs ha betydelse för elevers 
identitetsskapande. Om jag förstår kopplingen mellan historieundervisning, 
historiemedvetande och identitetsskapande anser jag att jag som nyexaminerad lärare 
lättare kan planera mina historielektioner för att gynna elevernas identitetsprocesser. 

 
I studien har jag enbart fokuserat på historiedidaktisk forskning och detta gör att jag 
har studerat forskning som ett flertal gånger inte direkt syftar till grundskolans tidigare 
år, där samlingsnamnet samhällsorienterade ämnen istället används. 
Avgränsningen mot historiedidaktiken gjordes då den i relativt stor utsträckning berör 
forskning om identitetsskapande där mitt intresse i första hand tar sin utgångspunkt. 
Hade jag valt att bara fokusera på forskning som bedrivits mot de lägre åldrarna i 
grundskolan hade studien blivit problematisk att genomföra samt frågeställningarna 
omöjliga att besvara, detta eftersom det finns väldigt lite forskning med inriktning mot 
dessa årskurser. Förhoppningsvis visar ändå resultatet av denna studie på       
tendenser som även är relevanta för grundskolans tidigare år. 
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Syfte 
 

Syftet med den här studien är att belysa och reflektera över hur svensk aktuell 
historiedidaktisk forskning hanterar relationen mellan historieundervisning och 
elevers identitetsskapande, med särskilt fokus på historiemedvetande. 

 
Frågeställningar 

 
• Vad menar historiedidaktiska forskare att begreppet historiemedvetande 

innefattar och vilken betydelse har det för elevers identitetsskapande? 
• Hur hanterar forskare relationen mellan historieundervisning och elevers 

identitetsskapande? 
• Vilka aspekter av identiteter skriver de om och hur beskrivs dessa? 

 
Bakgrund 

 
Bakgrunden och dess rubriker har som syfte att ge läsaren ökad förståelse för 
ämnesområdet och kommer därmed att synliggöra vad som står om begreppen 
identitet och historiemedvetande i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011 (F-3). De delar som kommer att belysas är värdegrunden, 
övergripande mål och riktlinjer, samt kursplanen för ämnet historia. Presentationen av 
läroplanen kan ses som en utgångspunkt för studien och det är därför viktigt att få en 
överblick av dess innehåll. Två traditioner inom historiedidaktiken samt dess framväxt 
får en egen rubrik eftersom det är viktigt att orientera sig i vad historiedidaktiken anses 
syfta till. Bakgrunden belyser även olika faktorer som påverkar och har påverkat 
historieämnets formulering genom åren. Denna historiska överblick är relevant att ha 
med i studien eftersom den visar på en viss problematik angående tolkningen av 
historieämnets innehåll samt utformning. Begreppet historiemedvetande kommer 
endast att beskrivas flyktigt i bakgrunden, detta eftersom både begreppet 
historiemedvetande och begreppet identitet (el. identitetsskapande) står i fokus för 
studiens analytiska intresse. I och med detta kommer dessa två begrepp att ges större 
utrymme i analysmetoden och presenteras mer ingående i studiens resultatdel samt 
diskussionsdel. 

 
Skolans värdegrund och uppdrag 
I läroplanens värdegrund står det att skolan har en betydande uppgift att låta alla 
elever finna sin unika karaktär och individualitet. Därigenom ska eleverna kunna delta 
i samhällslivet genom att verka som ansvarstagande samhällsindivider. ”[...] Den 
växande rörligheten över nationsgränser ställer högra krav på människors förmåga att 
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket, 2011, 
s.7). Eleverna måste bli medvetna om det egna och visa delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet eftersom det anses ge en trygg identitet, samtidigt som de               
parallellt ska ges chansen att utveckla en förmågan att kunna sätta sig in i andra 
människors livsvillkor samt synsätt. ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som 
både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där” (Skolverket, 2011, s.7). 
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Språk, lärande och identitetsutveckling ses som nära förknippade i läroplanens 
värdegrund. För att eleverna ska ges chansen att utveckla sina färdigheter i att 
kommunicera och känna tillit till sin språkliga förmåga är det viktigt att 
undervisningen tillhandahåller varierade lärotillfällen där eleverna ges möjlighet att 
samtala, läsa samt skriva (Skolverket, 2011, s.9). 

 
I all undervisning är det betydelsefullt att bilda sig 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” 
(Skolverket, 2011, s.9). Genom ett miljöperspektiv ges eleverna chansen ”att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s.9). Ett internationellt perspektiv anses vara viktigt 
”för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över 
kultur• och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Skolverket, 2011, ss.9-10). 
”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden” (Skolverket, 2011, s.10). 

 
Övergripande mål och riktlinjer 
I Lgr 11 står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola ”kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2011, s.13). Eleverna ska även 
kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och 
olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Skolverket, 2011, s.14). 
Läraren ska i detta sammanhang ta hänsyn till alla elevers individuella behov, se till 
deras förutsättningar samt beakta deras tidigare erfarenheter. Detta för att skapa en 
lust hos eleverna att lära samt få dem att känna tilltro till det egna kunnandet 
(Skolverket, 2011, s.14). 

 
Kursplan för ämnet historia 
I kursplanen för ämnet historia står det att ”undervisningen i ämnet historia ska syfta 
till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin 
historiska bildning och sitt historiemedvetande” (Skolverket, 2011, s.173). Detta 
innebär att eleverna genom historieundervisningens innehåll ska kunna skapa sig en 
förståelse om att historien från det förflutna även påverkar vår syn på nutiden samt 
våra förväntningar på framtiden. Historieundervisningen ska även utformas så att 
eleverna ges chansen att utveckla ”kunskaper om historiska förhållanden, historiska 
begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften” (Skolverket, 
2011, s.173). Likheter och skillnader mellan olika kulturer samt människors olika sätt 
att leva ska även belysas i undervisningen då eleverna genom detta kan skapa sig en 
”[...] förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt” (Skolverket, 2011, s. 
173). Slutligen ska historieundervisningen ”bidra till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska 
eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och 
föreställningar” (Skolverket, 2011, s.173). 
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Två traditioner och kort historik om historiedidaktikens framväxt 
Det finns två synliga traditioner inom historiedidaktiken, den kontinentala med 
ursprung i Tyskland samt den anglosaxiska med ursprung i Storbritannien. Den 
anglosaxiska traditionen har på senare år intresserat sig för hur elever förstår och 
tänker kring historia. Denna tradition kan sägas vara mer inriktad på 
inlärningsprocesser och kognition där forskningen i stor utsträckning berör elevers 
kognitiva förmågor, till exempel deras förmåga att förstå historiska händelser, 
kausalitet (orsakssamband) eller förändringar. Begreppsuppfattning anses därför vara 
en viktig och central del av historieundervisningen som hämtar inspiration från denna 
tradition. Sammanfattningsvis kan man säga att det grundläggande inom den 
anglosaxiska traditionen är att eleverna ska lära sig om de generella processer som 
återkommer i historien, det vill säga lära sig se mönster i historiska händelser 
(Olofsson, 2010; Johansson, 2012). 

 
Den brittiska historiedidaktiken utgår från historieundervisningens problem, inte 
från det omgivande samhällets historiebruk. Här ser man det som en särskild 
uppgift att finna praktiska instrument för att utveckla elevers historiska tänkande 
i ett ganska löst förhållande till det stoff som skolorna tillhandahåller i sina 
kursplaner. Det väsentliga är att utveckla elevernas metahistoriska kompetens 
(Olofsson, 2010, s.31). 

 
Den tyska historiedidaktiska traditionen är mer samhällsinriktad och fokuserar istället 
på elevernas livsvärld samt lägger vikt vid de grundläggande historiedidaktiska 
begreppen historiemedvetande, historiekultur och historiebruk samt teorin om det 
”narrativistiska paradigmet” (Olofsson, 2010, s.23). Den tyske historikern Jörn Rüsen 
har formulerat en teori som utgår från det narrativistiska paradigmet, då han menar att 
all historia består av berättelser där begreppet historiemedvetande spelar en central  
roll (Olofsson, ss.26-27). 

 
Historiemedvetande kan definieras som människans förmåga att reflektera över 
hur det förflutna relaterar till nuet och framtiden, närmare bestämt vår förmåga 
att samtidigt aktivera de tre tidsdimensionerna, i går, i dag och i morgon i vårt 
tänkande och att relatera dessa till tidsrymder före och efter vår levnad. 
Historiemedvetande kan beskrivas som en självklar del av människans 
identitetsskapande: ingen människa kan således betraktas som ”historielös” 
(Olofsson, 2010, s.23) 

 
Eftersom studien syftar till att fördjupa sig i begreppet historiemedvetande, 
belysa olika aspekter av begreppet identitet samt ta reda på hur forskare hanterar 
relationen mellan historieundervisningen och elevers identitetsskapande blir det 
ganska självklart att studien tar sin utgångspunkt i den kontinentala historiedidaktiska 
traditionen. Detta även fast både den anglosaxiska samt den kontinentala traditionen 
gör inslag i den svenska läroplanen. Nedan beskrivs kortfattat om den tyska 
traditionens framväxt och vilka influenser den haft på den svenska historiedidaktiken. 

 
Den kontinentala historiedidaktiken växte fram som egen forskningsinriktning efter 
andra världskrigets slut och då främst i Västtyskland. Om man beskriver 
historiedidaktik i allmänhet så behandlar den generellt de didaktiska frågorna, vad, hur 
samt varför. Dessa har ansetts vara centrala ända sedan historieundervisningen och 
historievetenskapen tog sin början. När den historiedidaktiska forskningen började 
bedrivas lades fokus främst på undervisningsteorier och metod, men under 1970-talet 
utvidgades detta till att inkludera all förmedling av historia i samhället. I och med att 
forskningen breddade sitt område började historiedidaktiken allt mer ta en 
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samhällsinriktad form och detta tog sin början under 1990-talet. Denna 
historiedidaktiska inriktning med sina rötter i Tyskland har haft stor betydelse för 
Sverige (Hansson, 2010, s.14). 

 
Historiedidaktiken står idag i en mångvetenskaplig relation till ett antal 
ämnesdiscipliner och teoretiska ansatser, där historia som kulturellt fenomen 
undersöks på en mängd olika sätt. Uppenbart är även att influenserna från den 
dåvarande västtyska historiedidaktiken med begreppet historiemedvetande i 
centrum har haft och har en stark ställning när det gäller att motivera 
forskningsintressen och ansatser inom den nordiska historiedidaktiken 
(Hallenius, 2011, ss.20-22). 

 
På senare år finns även studier som vill påvisa nödvändigheten i att kombinera eller 
skapa samsyn mellan de två dominerande historiedidaktiska traditionerna. Detta 
synliggörs exempelvis i Mikael Bergs (2014) avhandling, Historielärares ämnesförståelse - 
Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia och i Robert Thorps (2014) 
alldeles nyutgivna licentiatavhandling - Historical Consciousness, 
Historical Media, and History Education. 

 
Tre historiker som vidgat begreppet historiedidaktik 
Begreppet historiedidaktik kan ha olika innebörder precis som begreppet didaktik 
beroende på vilket perspektiv man applicerar. Den allmänna definitionen av 
begreppet historiedidaktik avser historieförmedlingens teori och metod, men idag har 
forskare vidgat begreppet och poängterar att historiedidaktiken inte enbart relateras 
till historieundervisning (Potapenko, 2006, s.30). Potapenko, citerar tre historiker i 
hans licentiatuppsats: Hans Albin Larsson, Klas-Göran Karlsson och den tyske 
historikern Jörn Rüsen som alla på ett eller annat sätt tar utgångspunkt i den tyska 
historiedidaktiska traditionen. 

 
Larsson beskriver begreppet historiedidaktik som ”användningen av historia i 
allehanda samhälleliga sammanhang” (Larsson, 2001 i Potapenko, 2006, s.30). 
Larsson menar även att termen då och då har benämnt begreppet historiebruk vilket 
kan ses utifrån syftet och sättet som individer, olika grupper samt nationer använder 
sig av historia (Larsson, 2001 i Potapenko, 2006, s.30). Karlsson beskriver begreppet 
som ett ”kunskaps- och forskningsområde som berör historia som kommunikations- 
process” (Karlsson, 1998 i Potapenko, 2006, s.30). Med denna begreppsförklaring 
menar Karlsson att historiedidaktik innefattar frågor om hur ”historia produceras, hur 
den distribueras och konsumeras av samhällsmedborgare” (Karlsson, 1998 i 
Potapenko, 2006, s.30). Rüsen framhåller att man kan se begreppet historiedidaktik 
som ” ’en vetenskap om historiskt lärande’, där detta lärande i sin tur kännetecknas 
som ’en egen form av historiskt meningsskapande’ ” (Rüsen, 2004 i Potapenko, 2006, 
s.30). Rüsen menar här att ett historiskt meningsskapande inte enbart skapas utifrån 
färdiga berättelser eller mallar som till exempel, utställningar, historiska föreläsningar 
eller historiska texter. Ett historiskt meningsskapande kan lika väl äga rum i den 
vardagliga kommunikationen i form av anspelningar på berättelser, minnesfragment 
mm (Rüsen, 2004, i Potapenko, 2006, ss.30-31). 

 
Faktorer som påverkat och påverkar historieämnets formulering 
I en diskussion om skolämnet historia går det att lyfta fram en mängd skilda aktörer 
som bidrar till ämnets formulering. Detta gör att det finns olika underliggande 
förståelser av ämnet som utgångspunkt, vilket resulterar i att historieämnets innehåll 
inte är fastställt på förhand. Begreppet kunskap blir i detta sammanhang inte något 
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neutralt begrepp där ett ämnets innehåll är fast och oföränderligt över tid. 
Utgångspunkten blir därmed att det alltid görs ett urval som bygger på att ett visst 
kunskapsinnehåll inkluderas, medan andra delar exkluderas (Berg, 2014, s.12). 

 
En genomgång av skolämnet historia under 1900-talet ur ett läroplansperspektiv 
visar att ämnets karaktär följer en periodisering där ämnets syfte och innehåll 
skiftar över tid. På så sätt är skolämnet historia i ständig förändring där 
tyngdpunktsförskjutningar sker i vad som är ämnets kärna och dess periferi 
(Berg, 2014, s.12). 

 
En av de skilda aktörerna som Berg (2014) ovan menar bidrar till skolämnet historias 
utformning samt formulering är statsmakten. Statsmakten har genom riksdag och 
regering en nyckelroll i detta eftersom de besitter makten att utforma de  
styrdokument som lärare ska förhålla sig till när de undervisar. Statsmakten har även 
kontroll över lärarutbildningens innehåll samt genomförande vilket gör att det sedan 
1800-talet har skett en rad förändringar i förhållande till historieämnet. Läroböcker  
ses även som en styrande faktor för historieundervisningen. Här blir urvalsfrågan 
central eftersom innehållet i läroböcker visar sig bygga på en bakomliggande berättelse 
som belyser viss historia och exkluderar en annan. Eftersom olika                 
läroböcker inkluderar diverse typer av berättelser blir det avgörande för hur 
historieundervisningen bedrivs (Berg, 2014, ss.12-13). Berg menar även att det finns 
olika sociala aktörer som under årens gång har försökt påverkat skolämnet historia. 
Han styrker detta genom att kortfattat beskriva en studie som historikern Johan 
Samuelsson genomförde under åren 1940-1965. Studien syftade till att följa 
Historielärarnas förening som bland annat arbetade med frågor gällande 
historieämnets innehåll och läraryrket som profession. Resultatet av föreningens 
arbete resulterade både i stort inflytande när det kom till utformningen av 
historieämnet som skolämne samt dess relation till samhällskunskapsämnet som växte 
fram under samma period (Berg, 2014, s.13; Hallenius, 2011, s.13). Den sista aktören 
som är av betydelse för skolämnet historias formulering är den enskilda läraren. 
Läraren formulerar skolämnet historia i sin vardag och detta utifrån den skolkontext 
hen har att utgå från (Berg, 2014, s.13). Historikern Tomas Nygren menar i sin 
licentiatavhandling att lärare intar skilda didaktiska positioner i sin undervisning, vilket 
han menar kan ha stor betydelse för undervisningens innehåll (Nygren, 2011 i Berg, 
2014, s.14). 

 
Metod 

 
Metoden som använts i detta examensarbete har formen av en systematiskt 
litteraturstudie och nedan förklaras vad som menas med det. I metoddelen kommer 
fokus att ligga på att redogöra för hur tillvägagångssättet för att finna och granska 
relevant vetenskaplig litteratur samt data genomförts. Det tillkommer även en viktig 
redogörelse för hur urvalet av avhandlingar och licentiatuppsatser har genomförts 
samt vilka inklusions- och exklusionskriterier som har beaktats. Även studiens 
avgränsningarna skrivs fram. 

 
Systematisk litteraturstudie 
För att beskriva vad en litteraturstudie är hänvisar jag till boken Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013). En systematiskt litteraturstudie innebär att 
man systematiskt söker och kritiskt granskar vad andra forskare säger om de valda 
problemområdet. Därefter bearbetas och sammanställs den information och data som 
samlats in för att sedan analyseras [...] En systematisk litteraturstudie bör fokusera på 
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aktuell forskning inom det valda området och syftet bör vara att åstadkomma en 
sammanställning av data på tidigare empiriska studier (Eriksson Barajas m.fl. , 2013, 
s.31). 

 
Databassökning och manuell sökning 
Databassökningen har varit den mest givande källan för insamling av avhandlingar 
artiklar, rapporter samt licentiatuppsatser. Webbsöksmotorn och databasen som 
använts är: Google Scholar samt Libris. Manuella sökningar har vid några tillfällen 
genomförts för att hitta mer relevant litteratur och mestadels har det varit 
examensarbetens referenslistor som studerats. För att kort förklara vad en manuell 
sökning är hänvisar jag till Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.74) där de skriver att  
manuell sökning kan ske på olika sätt. Det kan ske genom att man studerar intressanta 
arbetens referenslistor, tidskrifters innehållsförteckningar som publicerar  
vetenskapliga artiklar som berör det valda undersökningsområdet eller så kan man 
studera forskares hemsidor på lärosätena i ett försök att komma i kontakt med aktuell 
forskning som berör ämnesområdet. 

 
Urval 
Litteraturstudiens intresseavgränsning är, aktuell svensk historiedidaktisk forskning 
med intresse för elevers identitetsskapande i förhållande till historieundervisningen. 
Detta sammanställde ett urvalskriterium då endast svenska författares avhandlingar 
och licentiatuppsatser valdes ut för analys. För att dessa skulle anses vara relevanta för 
studien var det av vikt att deras titlar, abstrakt och innehåll svarade mot studiens syfte 
samt att de hade relevans för att kunna besvara studiens frågeställningar. Deras 
vetenskapliga struktur samt upplägg var en given faktor vid urvalet. Eftersom studien 
syftar till att belysa så aktuell forskning som möjligt så anpassades ett 
publiceringsintervall mellan åren 2006-2014 och därmed exkluderades litteratur som 
inte förhöll sig inom denna intervall. Både kvalitativa samt kvantitativa studier 
inkluderades eftersom jag i första hand var ute efter att studera deras teoretiska 
utgångspunkter och inte deras resultat. 

 
För att påbörja sökningen av relevant litteratur gjordes en lista på adekvata sökord. 
Sökorden hade som kriterium att svara mot studiens frågeställningarna och syfte 
vilket gjorde att orden: identitet, identitetsskapande, historia, historieundervisning , 
historiemedvetande samt historiedidaktik användes frekvent i sökningarna. Dessa ord 
kombinerades i olika sammansättningar och gav skiftande resultat. Ett ord som 
inkluderades i sökningen var kultur då kulturell identitet förkom i ett flertal granskade 
avhandlingar. Avgränsningarna som gjordes i sökmotorerna Google Scholar och 
Libris varierade beroende på vilken av dem som användes, se resultatet och tabeller 
nedan. 

 
Google Scholar 
Google Scholar är en fritt tillgänglig webbsöksmotor som indexerar fulltextdokument 
av vetenskaplig litteratur för olika publiceringsformat. Google Scholar innehåller även 
andra icke granskade publikationer som tekniska rapporter men även andra utvalda 
webbsidor som bedöms ha ett vetenskapligt värde (beskrivning hämtat från Google 
Scholar) 

 
1. Sökorden som användes i den första sökningen var identitet samt 
historieundervisning. Sökningen gav ett relativt stort utbud av artiklar och rapporter 
men många var dessvärre examensarbeten, vilket blev problematiskt då dessa inte får 
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användas i litteraturstudien. Avhandlingarna och licentiatuppsatser som visades var  
vid första anblicken av större intresse men de abstrakt som lästes svarade tyvärr inte 
mot studiens egentliga syfte och exkluderas därför. Sökträffen resulterade därmed i att 
ingen avhandling, artikel, licentiatuppsats eller rapport valdes ut för analys. 

 
2. Vid andra sökningen användes sökorden identitet och historiemedvetande, vilket 
även denna gång resulterade i ett stort antal träffar. Tyvärr förhöll sig ingen av de 
granskade abstrakten till studiens syfte, vilket gjorde att alla exkluderades. 

 
3. Vid tredje sökningen inkluderades sökordet ”kultur” med termerna identitet och 
historieundervisning. Denna inkludering gjordes för att eventuellt få fram mer 
relevant litteratur som webbsöksmotorn annars inte skulle ha visat. Det blev som 
förväntat många träffar vilket gjorde att enbart de fyra första sidorna studerades. Här 
återfanns slutligen en licentiatuppsats som väckte intresse, inte utifrån dess titel utan 
på grund av dess innehåll och det var: Johansson, Maria (2012). Historieundervisning och 
interkulturell kompetens. Licentiatavhandling Karlstad: Karlstads universitet, 2012. 
Denna valdes därmed ut för analys. 

 
Tabell 1, sammanfattar sökningarna i Google Scholar. 

 
Webbsö 
kmotor 

Sökord Avgränsingar Träffar Lästa 
titlar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade 
avhandlingar, 
atriklar, 
rapporter & 
licentiatuppsat 
ser 

Använda avhandlingar, 
atriklar, licentiatuppsatser 
& rapporet 

Google 
Scholar 

Identitet, 
historieunderv 
isning 

Atriklar, 
publiceringsinte 
rvall: år 2006- 
2014, svenska. 

890 40 10 6 0 

 Identitet, 
historiemedvet 
ande 

Atriklar, 
plubliceringsinte 
rvall: år 2006- 
2014, svenska 

720 15 3 3 0 

 Historia, 
kultur, 
identitet 

Atriklar, 
plubliceringsinte 
rvall: år 2010- 
2014, svenska. 

1010 20 3 3 1 
Johansson, Maria (2012). 
Historieundervisning och 
interkulturell kompetens [Elektronisk 
resurs]. Licentiatavhandling 
Karlstad : Karlstads universitet, 
2012 

 

Libris 
Den andra sökningen genomfördes i databasen Libris. Libris är en nationell söktjänst 
med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek 
samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, 
noter, elektroniskt publicerat material m.m. Kungliga biblioteket ansvarar för drift  
och utveckling av tjänsten (beskrivning hämtat från Libris). 

 
1. Vid första sökningen användes termerna historiemedvetande och 
identitetsskapande. Sökningen resulterade i en träff på en avhandling: Nordgren, 
Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006. Denna avhandling 
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valdes ut för analys eftersom stora delar av den ansågs vara användbara och 
intressanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

 
2. I andra sökningen omformulerades sökordet identitetsskapande och den andra 
sökningen genomfördes med termerna identitet samt historiemedvetande. Resultatet 
gav nitton träffar var av en avhandlingar valdes ut för vidare analys, det var: 
Potapenko, Igor (2010). Historiemedvetande och identitet: om historiens närvaro i några estniska 
ungdomars liv. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010. Denna avhandling  
ansågs vid närmare granskning vara av stor vikt att analysera eftersom den gediget 
belyste nyckelbegreppen identitet och historiemedvetande. 

 
3. Vid den tredje sökningen användes sökorden historiedidaktik samt 
historiemedvetande och sökningen resulterade i åtta träffar. Avhandlingen som valdes 
ut var: Berntsson, Kerstin (2012). Spelar släkten någon roll?: "Den lilla historien" och elevers 
historiemedvetande. Licentiatavhandling Lund: Lunds universitet, 2012. Denna 
avhandling svarade mot studiens syfte och ansågs relevant att analysera. 

 
4. Den fjärde och sista sökningen i Libris utfördes med sökorden historieundervisning 
och identitet. Det blev även då en sökträff på nitton stycken var av en rapport skriven 
av: Karlsson, Klas-Göran (1988). Historieundervisning & identitetsskapande. Malmö:  
Lunds universitet, ansågs vara intressant. Denna exkluderades dock på grund av 
urvalskriteriet ”aktuell forskning”. 

 
Tabell 2, sammanfattar sökningarna i Libris. 

 
Databas Sökord Avgränsingar Träffar Lästa 

titlar 
Granskade 
abstrakt 

Granskade 
avhandlingar, atriklar, 
rapporter & 
licentiatuppsatser 

Använda 
avhandlingar, 
atriklar, 
licentiatuppsatser & 
rapporet 

Libris Historiemedvet 
ande, 
Identitetsskpan 
-de 

Avhandlingar, Skrift- 
& rapportserier mm 
samt tidskrifter, 
svenska. Ingen 
publiceringsintervall. 

1 1 1 1 1 
Nordgren, Kenneth 
(2006). 
Vems är historien?: historia som 
medvetande, 
kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. 
Diss. Karlstad : Karlstads 
universitet, 2006 

 Historiemedvet 
ande, identitet 

Avhandlingar, Skrift- 
& rapportserier mm 
samt tidskrifter, 
svenska. Ingen 
publiceringsintervall. 

3 3 3 3 1 
Potapenko, Igor (2010). 
Historiemedvetande och identitet: 
om historiens närvaro i några 
estniska 
ungdomars liv. Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet, 2010 

 Historiedidakti 
k, 
historiemedvet 
ande 

Avhandlingar, Skrift- 
& rapportserier mm 
samt tidskrifter, 
svenska. Ingen 
publiceringsintervall. 

8 8 8 4 1 
Berntsson, Kerstin 
(2012). Spelar släkten 
någon roll?: "Den lilla historien" 
och elevers historiemedvetande. 
Licentiatavhandling 
Lund: Lunds universitet, 2012 

 Identitet, 
historieundervi 
sning 

 19 19 3 3 0 
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Analysmetod 
För att återigen klargöra syftet med den här studien så syftar den till att belysa och 
reflektera över hur svensk aktuell historiedidaktisk forskning hanterar relationen 
mellan historieundervisning och elevers identitetsskapande, med särskilt fokus på 
historiemedvetande. Analysmetoden som användes i denna litteraturstudie är en 
vetenskaplig textanalys och jag har valt att strukturera det insamlade materialet i 
förhållande till studiens frågeställningar. Frågeställningarna kan här med ses drivande 
och som utgångspunkter i analysen av det insamlade materialet. Litteraturstudiens 
frågeställningar innefattar två teoretiska begrepp identitet (el. identitetsskapande) och 
historiemedvetande. Dessa begrepp står i fokus för mitt analytiska intresse vilket gör 
att jag nedan kommer att föra en allmän diskussion om vad de båda begreppen 
innefattar, för att sedan göra en djupare analys av dessa i resultatdelen samt 
diskussionsdelen. 

Historiemedvetande 
Ett historiemedvetande beskrivs som tolkning av dåtiden, förståelse av nutiden och 
förväntningar på framtiden. Historiemedvetande är på det här viset mer än en individs 
kunskaper eller intresse för historia (Hansson, 2010, ss. 14-15). ”Under senare tid har 
historiemedvetande ofta använts för att begreppsligt illustrera denna historiens roll 
som aktiv, tolkande kraft i människans liv, för att peka på det nära och dubbelriktade 
sambandet mellan historiska kunskaper, nutidsförståelse och framtida 
förväntningar”(Karlsson, 1988, ss. 25-26). 

 
Nanny Hartsmar (2001) har precis som många andra forskare utgått från den tyske 
historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismanns definitioner av begreppet 
historiemedvetande. Nedan beskrivs hur hon i sin avhandling citerar honom från 
hans artikel Geschichtsbewusstsein i Handbuch der Geschichtsdidaktik (1979). 

 
Jeismann delar upp begreppet historiemedvetande i fyra punkter var av den andra 
redan benämns ovan av Hansson. Jeismann menar utifrån den första punkten att 
”historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och 
alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har 
en härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och 
utan förutsättningar”(Jeismann ,1979 i Hartsmar 2001, s.77). Den andra punkten 
beskriver att historiemedvetandet innefattar tolkning av det förflutna, förståelse av 
nutiden och perspektiv på framtiden. Den tredje punkten förklarar begreppet som hur 
dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning och den fjärde punkten 
beskriver att historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig faktor i 
bildande och upprätthållandet av mänskliga samhällen (Jeismann,1979 i Hartsmar, 
2001, s.78). 

 
Begreppet historiemedvetande är ett komplext begrepp vars innebörd är en del av 
studiens huvudfråga. Därför stannar jag här vid att enbart ge en första, vid förklaring 
för att ge läsaren en utgångspunkt. Thorps licentiatavhandling (2014) visar på att 
begreppet är vagt och svårt att fånga, inte minst då själva definitionen av det påverkas 
av hur det används i forskning (Thorps, 2014, s.46). Jag önskar själv att kunna bidra 
till den pågående diskussionen om historiemedvetandets betydelse för lärare i 
grundskolans yngre år. 
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Identitet 
Olika vetenskapliga discipliner beskriver begreppet identitet som ett begrepp med 
olika innebörder och resultatet av detta blir att termen blir tolkningsbar och 
mångtydig. Begreppet började användas inom psykologin på 1950-talet för att senare 
få en ökad användning inom samhällsvetenskaperna såsom sociologi, historia, 
etnologi, pedagogik samt didaktik. Identitet kan i mångt och mycket handla om att 
definiera sig själv som en person gentemot andra, men på det individuella planet 
innehåller identiteter även olika komponenter som spelar olika roller. Några exempel 
på detta är, ålder, kön, yrke, utseende, sociala relationer, etnisk tillhörighet, musikstil, 
livsstil mm. När begreppet identitet förstås i ett bredare samhällsperspektiv talar man 
ofta om den kollektiva eller gemensamma identiteter, här lyfter forskare olika aspekter 
av identitet t.ex. etniska, kulturella, nationella samt könsidentiteter (Potapenko, 2006, 
s.21). Termen ”identitetsutveckling” syftar till att är något som utvecklas och 
förändras med tiden. Trots att det kan finnas vissa givna och varaktiga  
utgångspunkter för ens identitet, som exempelvis ett gemensamt ursprung samt kultur 
utvecklas identiteterna genom hela livet med en växlande intensitet under olika 
perioder (Potapenko, 2006, s.22). 

Tillvägagångssätt vid analyserna 
När jag studerade det insamlande materialet läste jag först avhandlingarna och 
licentiatuppsatserna översiktligt för att sedan fördjupa mig i de stycken som berörde 
mina frågeställningar. Jag har till stor del fokuserat på att studera forskarnas teoretiska 
utgångspunkter och därmed inte beaktat forskarnas resultatdel i någon större 
utsträckning. Detta eftersom mitt fokus har legat på att studera vad forskarna menar 
att ett historiemedvetandet innefattar samt vilka paralleller de drar mellan 
historieundervisning, historiemedvetande samt elevers identitetsskapande. 

 
Analys/Resultat 

 
Det som synliggörs i både Kerstin Berntssons(2012), Igor Potapenkos (2010), Maria 
Johanssons (2010) samt Kenneth Nordgrens (2006) avhandlingar och 
licentiatuppsatser är att det har pågått och pågår en omfattande diskussion bland 
forskare om vad begreppet historiemedvetande egentligen innefattar. Som nämnts 
tidigare i denna litteraturstudie var historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann en av de 
första som försökte definiera begreppet. Hans definitioner kan sägas ha lagt grunden 
för andra forskare som tagit sig an utmaningen att reda ut dess innebörd. Däremot är 
det ingen av forskarnas texter som helt tagit utgångspunkt i Jeismanns 
begreppsdefinitioner, utan istället använder de sig av den danske historikern Bernard 
Eric Jensen definition då han utvecklat Jeismanns definitioner. Nedan beskrivs vad 
begreppet historiemedvetande innefattar hos respektive forskare samt dess relation till 
elevers identitetsskapande. Vilka betydelser detta kan ha för historieundervisning 
berörs exklusivt av vissa forskare, medan jag i andra fall för en mer prövande tolkning 
utifrån forskarnas sätt att hantera historiemedvetande och identitetsskapande. Under 
den sista rubriken berör jag litteraturstudiens tredje frågeställning, som syftar till att 
belysa vilka olika identiteter forskarna berör. 

 
Vad begreppet historiemedvetande innefattar 

 
Berntsson ansluter som ovan benämnt till Jensen begreppsdefinition som menar att 
historiemedvetande innefattar: ”alla former av medvetande som berör 
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processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid, när dessa processer förstås som 
betingade av människors handlingar” (Jensen, 1997 i Berntsson, 2012, s.17). 
Berntsson beskriver även att Jensen tar sin utgångspunkt i historiemedvetandets 
betydelse för vardagslivet, då han menar att alla individer innehar ett 
historiemedvetande då det är en inordnad del i människors identitet, medvetande 
samt handlingar (Berntsson, 2012, s.17). 

 
Berntsson skriver att ”en elev med ett utvecklat historiemedvetande använder sina 
insikter om likheter och skillnader mellan förflutna, nutida och framtida rum för att 
skapa sammanhang mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan” 
(Berntsson, 2012, s.20). Berntsson klargör gör även i sin studie att 
historiemedvetandet har en meningsskapande samt identitetsskapande funktion (detta 
redogörs för under nästa rubrik) och hon betonar att det blir allt viktigare att utveckla 
detta medvetande då gränserna mellan länder och traditioner har börjat suddas ut i  
det allt mer globaliserade, individualiserade samt mångkulturella samhället (Berntsson, 
2012, s.169). ”Den ökade hastigheten i kommunikationer och media ger en illusion av 
global samtidighet. Det blir allt svårare att skilja på vad som är nära och långt bort, 
både i tid och i rum” (Berntsson, 2012, s.11). Berntsson menar även att det blir allt 
mer uppenbart att historien inte längre enbart har ett vägledande syfte som talar om 
för oss hur vi ska leva våra liv. Omgivna av mängder av berättelser om det förflutna 
förklarar hon att vi kan känna oss förvirrade i denna uppsjö av historiska fragment 
och därmed ta avstånd från historien. Å andra sidan framhåller hon att dagens 
samhälle verkar ha ett tilltagande historieintresse som synliggörs genom att människor 
har börjat intressera sig för exempelvis släktforskning, historiska böcker, tidningar 
samt filmer (Berntsson, 2012, s.168). Detta tolkar Bengt Kristensson Uggla som ges 
utrymme i Berntssons text vara ett tecken på att människan söker efter en identitet 
och en anknytning i en nutid där allt tycks ifrågasättas och förändras (Kristensson 
Uggla, 2002 i Berntsson, 2012, s.168). 

 
Potapenko ansluter sig precis som Berntsson (2012) till Jensens teoretiska tolkning 
av begreppet: ” [...] alla former av medvetande som berör processförhållandet mellan 
dåtid, nutid och framtid och där processerna betraktas som betingande eller 
framkallade av människors handlingar, det vill säga samspelet mellan dåtidstolkning 
<- - - > nutidsförståelse <- - -> framtidsförväntan” (Jensen, 1997 i Potapenko, 2010, 
s.60). 

 
På det individuella planet menar Potapenko att begreppet historiemedvetande 
innefattar de olika tidsdimensionerna, det vill säga ”hur individen tolkar dåtid utifrån 
egna erfarenheter, hur individen förstår sin nutid samt vilka förväntningar individen 
har på framtiden” (Potapenko, 2010, s.23). Samtidigt menar han att ”ett 
historiemedvetande kan återspegla också en förmåga hos individen att kunna sätta in 
sig själv i det historiska perspektivet och att kunna hantera de historiska kunskaperna 
utifrån sin egen tillvaro” (Potapenko, 2010, s.23). För att vara förmögen att göra detta 
anser han att individerna måste lära sig att förhålla sig kritiskt till historieberättandet 
eller de historiska berättelser som i viss mån kan fungera som ett verktyg då eleverna 
skapar sina identiteter. Här tolkar jag det som att Potapenko menar att det är viktigt 
för individerna att kunna bedöma vilka delar av historien som de ska välja bort och 
vilka ska de välja att identifiera sig med. Potapenko (2010, s.23) vidgar även 
historiemedvetandets betydelse och menar att det kan ses som en kollektiv process, 
vilket kan beskrivas som en gemensam förståelse av den förflutna. Utan denna 
förståelse menar han att den kollektiva identiteten inte kan existera. 
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Johanssons beskrivning av begreppet historiemedvetande tar en snarlik utformning 
som både Berntsson (2012) samt Potapenko (2010), då även hon i viss mån tar 
utgångspunkt i Bernard Eric Jensen definition. Hon beskriver dock 
historiemedvetande på en mer generell nivå och menar att ett historiemedvetande kan 
definieras som ”människans upplevelse av sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” (Johansson, 2010, s.40). 
Johansson förklara relationen mellan den dåtida historien och den nutida och menar 
att historien är närvarande i nuet i den mening att det liv vi lever nu har strukturerats 
och formats av den dåtida historien. Precis som Potapenko menar Johansson 
samtidigt att vi människor under vår livstid skapar historia vilket resulterar i att 
historiemedvetandet även kan ses som en del av hur individer skapar både 
individuella och kollektiva identiteter (Johansson, 2010, s.40). 

 
Detta dubbla förhållande, människan som skapad av och människan som 
skapare av historien, gäller för människan som individ, för var och en, och för 
människor som ingående i grupper. Historiemedvetande är en del av hur 
människor skapar sina identiteter - och också en del av hur ett samhälle skapar 
sin identitet (Johansson, 2010, s.40). 

 
Nordgren för några år tidigare än de andra berörda forskarna en omfattande 
diskussion i syfte att reda ut vad ett historiemedvetande innefattar. Grundläggande 
menar han att historiemedvetande definieras som de andra forskarna i studien har 
framställt det, nämligen ”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningar av det 
förflutna, förståelse av det närvarande, och perspektiv på framtiden” (Nordgren, 
2006, s.15). Men för att komma närmare en definition av begreppet anser han att man 
måste klargöra begreppen historia och medvetande var för sig (Nordgren, 2006, s.15). 
När Nordgren definierar historia tar han utgångspunkt i Jensen (1997) och beskriver 
själv att historia är ”alla berättelser om det förflutna som är levande i människors 
medvetande” (Nordgren, 2006, s.15). Genom detta menar även han precis som 
Berntsson att historia inte begränsas till det vetande som forskare eller formell 
utbildning fört med sig, utan historiebegreppet innefattar även personliga, folkliga, 
mediala, konstnärliga och politiska berättelser (Nordgren, 2006, ss.15-16). Det som 
framförallt skiljer ut det didaktiska historiebegreppet från det den rådande 
uppfattningen om vad historia är, är att dess betydelse inte begränsas till det förflutna, 
utan inkluderar även nutid och framtid för att förstå det förgångna (Nordgren, 2006, 
s.16). För att återkoppla till Berntsson poängterar hon att uppfattningen om att 
historien bara syftar till det förflutna länge varit framträdande i skolans 
historieundervisning, vilket i sin tur har format många elevers uppfattning om 
historien (Berntsson, 2012, s.16). Med medvetenhet avser Nordgren individens 
tankemässiga och känslomässiga föreställningar, det vill säga ”historiemedvetande är 
alltså inte detsamma som sakkunskap eller historiesyn, det innefattar i lika hög grad 
impulsiva och impressionistiska tolkningar” (Nordgren, 2006, s.16). 

 
Som jag har tolkat forskarna verkar de ha en relativt samstämmig syn på vad 
begreppet historiemedvetande innefattar vilket i sin tur kan förklaras med att alla i 
viss mån knyter an till Jensen (1997). Jensen tar som tidigare benämnt sin 
utgångspunkt i begreppets betydelse för elevens vardagsliv då han menar att ett 
historiemedvetande inte enbart utvecklas i skolan, utan även i sociala och mediala 
sammanhang. Detta är något som redogörs både i Berntsson, Johansson, Potapenko 
och Nordgren texter. För att sammanfatta min tolkning av historiemedvetandets 
relation till elevers identitetsskapande tolkar jag att forskarna menar att ett 
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historiemedvetande utvecklar både en kollektiv och individuell känsla för historien 
som ger perspektiv och förståelse av både det förflutna, nutiden och framtiden. 
Under nästkommande rubrik vill jag visa hur historiemedvetandet ses som en 
bidragande faktor i elevers identitetsskapande. 

 
Historiemedvetandets betydelse för historieundervisning och 
identitetsskapande 

Historiemedvetandets funktioner 
För att utveckla varför i första hand Berntsson men även Johansson och Nordgren 
anser att ett historiemedvetande har en identitetsskapande funktion och för att 
klargöra vilka fler funktioner som ingår i ett historiemedvetande redogörs nedan 
Berntssons tolkningar av Jensen, då han urskiljer fem ”läro- och bildningsprocesser. 
Dessa bör enligt Jensen ingå i en lämplig samt professionell historieundervisning. 
Berntsson avser dock inte att undersöka själva historieundervisningen i hennes 
licentiatuppsats, men hon anser att dessa läro- och bildningsprocesser kan vara till 
gagn för hennes eget syfte som är att ta reda på och i så fall hur elever uttrycker ett 
historiemedvetande i texter och samtal, som endast delvis kan ses som ett svar på en 
undervisningssituation (Berntsson, 2012, s.20). 

 
Den första läroprocessen som beskrivs är, ”historiemedvetande som individuell och 
kollektiv identitet” (Jensen 1997, 2003 i Berntsson, 2012, s.20). I den här 
läroprocessen tolkar Berntsson det som att eleven görs medveten om att det finns en 
samhörighet med tidigare generationer. Genom att förflytta sig i tid och rum kan 
eleven lära sig att se fortlöpande sammanhang och likheter som stärker den 
individuella och kollektiva identiteten (Berntsson, 2012, s.20). ”I den denna 
läroprocess bearbetas frågor som: ’Vem är jag / vi? Hur blev jag den jag är? Vad 
kännetecknar vår nutida situation? Och var är vi på väg?’ ”(Berntsson, 2012, s.20). 

 
Den andra läroprocessen benämns som, ”historiemedvetande som mötet med ’de 
andra’ och det annorlunda” (Berntsson, 2012, s.21). Berntssons uppfattning är att när 
eleverna förflyttar sig i tid och rum kommer de även att stöta på exempel där andra 
levnadssätt blir synliga och andra kulturer råder. I denna läroprocess är det centralt att 
eleverna försöker begripa varför andra individer tänker, känner och handlar som de 
gör. ”Förmågan att reflektera över olikheter och skillnader anses ge nya perspektiv på 
den egna identiteten” (Berntsson, 2012, s.21). Sammanfattningsvis tolkar Berntsson 
Jensens två första läroprocesser som att de i samarbete med varandra utvecklar 
historiemedvetandets identitetsskapande funktion (Berntsson, 2012, s.21). 

 
Ett utvecklat historiemedvetande ger även yttring för den tredje läroprocessen; 
”historiemedvetande som en socio-kulturell läroprocess. I denna läroprocess 
använder elever sitt historiemedvetande för att bli klokare på hur människor kan och 
bör leva, samt vad som faktiskt är möjligt under vissa givna natur- och 
kulturbetingelser ”(Berntsson, 2012, s.21). I relation till denna läroprocess menar 
Berntsson att man kan återkoppla till styrdokumenten där det finns ett markerat syfte 
som innefattar att eleverna ska lära sig att använda tolkningar från det förflutna för att 
få insikt om hur livet kan och bör levas i nutid samt att skapa handlingsberedskap 
inför framtiden. För att utveckla denna förmåga menar hon att ”läraren behöver 
hjälpa eleverna att ställa meningsfulla frågor till historien, som exempelvis kan handla 
om människors valmöjligheter, förutsättningar och framtidsdrömmar” (Berntsson, 
2012, ss.169-170). 



15  

 

Den fjärde processen berör tämligen samma sak, då den belyser; ”historiemedvetande 
som värde- och principförklaring” (Berntsson, 2012, s.21). Här visar man kännedom 
om hur individer använt historien för att rentvå sina åsikter och handlingar. Det kan 
även innebära att förmågan att resonera och diskutera olika dilemman och scenarion 
som syftar till hur det kunde ha gått om en viss historisk händelse inte inträffar eller 
slutat på annat sätt (Berntsson, 2012, s.21). ”Denna läroprocess hänger ihop med den 
förra och syftar också till att utveckla den socio-kulturella kompetensen. Berntsson 
tolkar det som att elever i denna läroprocess tydligare förmår att skissera alternativa 
handlingsscenarier, samt att motivera de olika handlingarna” (Berntsson, 2012, s.21). 

 
Den sista och femte läroprocessen som bör ingå i en undervisning som utvecklar 
historiemedvetandet, utgörs enligt Jensen av berättelser. Denna läroprocess kan även 
benämnas den narrativa processen och är olik de övriga, samtidigt som denna 
läroprocess inte tydligt kan separeras från de andra. Särskilt historiemedvetande som 
identitet och möte med de andra och det annorlunda har ofta karaktären av 
berättelser. ”Narrativiteten utgörs av processer på en mer övergripande nivå, som 
handlar om att kunna framställa sitt eget och andras liv som specifika förlopp i tid  
och rum” (Berntsson, 2012, ss.21-22). Denna process är så intimt sammanlänkad med 
historiemedvetandet, att Berntsson ställer sig frågan om ett historiemedvetande kan 
existera utan berättelser (Berntsson, 2012, ss.21-22). Mer ingående om berättelsens 
betydelse för både utvecklandet av ett historiemedvetande samt betydelsen för 
identitetsskapande under kommande rubriker. 

 
Johansson, precis som Berntsson, skriver fram tre viktiga delar som berör 
historiemedvetandets identitetsskapande funktion, dessa är berättelser, individuella 
och kollektiva minnen samt handlingsberedskap. Hon menar att vi behöver ta del av 
berättelser från dåtiden för att förstå nuet, det vill säga för att vi ska få en förståelse 
varför samhället och kulturer som vi lever i och är en del av ser ut som de gör idag. 
De kollektiva och individuella minnena synliggör för vilken historia vi valt att 
anamma vilket i sin tur blir avgörande för hur vi skapar våra identiteter. Detta spelar i 
sin tur en avgörande roll för hur framtiden kommer att se ut (Johansson, 2012, ss.40- 
41). Nordgren beskriver även han minnet, och menar precis som Berntsson att ”det 
som skiljer det historiska minnet från andra former av minnen är att det går utöver 
den enskilda personens erfarenheter i tid och rum. I minnet kan vi väva samman vår 
egen personliga livshistoria med ett vidare historiskt sammanhang” (Nordgren, 2006, 
s.16). Slutligen kopplar Johansson funktionen handlingsberedskap till 
historiemedvetandet, då hon menar att: 

 
[...] utifrån vårförståelse av nuet, som i sin tur beror av vår tolkning av det 
förflutna, sätts ramar för vilka farhågor och förhoppningar vi kan ha inför 
framtiden och hur vi kan agera. Med insikten om att det förflutna var möjligt att 
påverka, att människan också är skapare av historia, blir också nuet och 
framtiden påverkbara (Johansson, 2012, s.41). 

 
Resonemanget under denna rubrik går enligt min tolkning att knyta an till 
litteraturstudiens två första frågeställningar. 1: Vad menar historiedidaktiska forskare 
att begreppet historiemedvetande innefattar och vilken betydelse har det för elevers 
identitetsskapande? 2: Hur hanterar forskare relationen mellan historieundervisning 
och elevers identitetsskapande? Denna tolkning gör jag eftersom Berntsson i stor 
uträckning, men även Johansson samt Nordgren, visar på att historiemedvetande är 
en förutsättning för att kunna sätta in sin egen roll och tillhörighet i ett historiskt 



16  

sammanhang och därmed stärka den historiska, den individuella samt den kollektiva 
identiteten. För att eleverna ska ges chansen att utveckla ett historiemedvetande  
menar Berntsson via Jensen att historieundervisningen måste behandla fem stycken 
läroprocesser: 1) Samhörigheten med tidigare generationer, 2) Reflektera över 
olikheter i tidigare sätt att tänka, känna och agera, 3) Hur människor bör leva sina liv 
och vad som faktiskt är möjligt under olika sociala och kulturella omständigheter, 4) 
Insikter i värderingar, motiv och principer i olika historiska sammanhang, 5) 
Framställning av sitt eget liv och andras i form av berättelser, det vill säga den narrativ 
processen ska beröras. 

 
Figuren nedan visar min tolkning av resonemanget ovan. Det vill säga hur en bra 
historieundervisning kan leda till ett fördjupat historiemedvetande, som i sin tur kan 
bli ett verktyg för eleven att använda i sitt utvecklande av både en individuell och 
kollektiv identitet. 

 
Fig. 1) Undervisning (med 5 läroprocesser)  Historiemedvetande  
Identitetsskapande 

Den ”lilla” och den ”stora” historien i förhållande till historieundervisning och 
elevers identitetsskapande 
Berntsson påpekar att det är viktigt att låta den ”lilla” historien, det vill säga den 
personliga möta den ”stora” historien, det vill säga samhällets eller kulturens mötas i 
skolan. Eleverna kan då lättare knyta historien till sin egen livsvärld och därmed 
använda historiemedvetande som ett verktyg för att skapa sin identitet (Berntsson, 
2012, s.169). Potapenko (2010, s.67) beskriver även han precis som Berntsson att den 
stora historien tillhör samhället, (det vill säga det är den gemensamma historien som 
alla individer i samhället delar) och menar därmed att den stora historien inte bara 
verkar samt existerar inom klassrummet eller skolans väggar utan finns ständigt runt 
omkring oss och tar sig i uttryck på många olika sätt, t.ex. via museer, olika former av 
media, skönlitteratur, facklitteratur och så vidare. Den lilla historien innefattar 
däremot historien som förmedlas och brukas inom familjen samt släkten [...] 
Potapenko utgår från att den lilla historien finns i alla individer men menar att det 
finns en stor variation i hur individer tänker och reflekterar över den. Detsamma 
gäller individernas förmåga att tala om historien. Kärnan i den lilla historien är att den 
är högst personlig och kan enbart redogöras för av individerna själva. Den lilla 
historien kan innehålla familj och släkt historia men den kan även innehålla andra 
delar som syftar till den stora historien, vilket gör att dessa blir på ett eller annat sätt  
är ömsesidigt beroende av varandra i konstruktionen av ett historiemedvetande. 

 
Inom historiemedvetandet kombineras den lilla historien, dvs. de olika 
individernas personliga historier och den stora historien, dvs. den historia som 
alla samhällsmedborgare i ett visst land är en del av vare sig man önskar detta 
eller inte (Potapenko, 2010, s.24). 

 
I Potapenkos resultatdel betonar han att (i detta fall den estniska) 
historieundervisningen bör bedrivas i olika former, utifrån olika perspektiv samt i  
olika sammanhang. Detta eftersom han anser att det har betydelse för elevers 
identitetsskapande både på individuell och kollektiv nivå. Han betonar även att 
historieundervisningen i större utsträckning bör fokusera på att tydliggöra 
integreringen mellan det förflutna, nuet och framtiden för att hjälpa eleverna att 
utveckla sitt historiemedvetande (Potapenko, 2010, s.233). Citatet nedan synliggör hur 
Potapenko ser på historiemedvetandes betydelse för elevers identitetsskapande: 
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Man ska utgå från elevernas historiemedvetande och vägleda dem i deras 
utveckling. Historiemedvetande kan och ska utvecklas. Att relatera historien och 
historiemedvetandet till identiteten förutsätter närvaron och utvecklingen av en 
djupare reflektion över historien och historiemedvetandets betydelse i relation 
till olika identiteter Förmågan att länka samman tre tidsperspektiv, dåtid nutid 
och framtid är viktigt i elevernas kunskapsutveckling. Eleverna behöver 
kvalificerade kunskaper om historiens och historiemedvetandets roll i sitt 
identitetsskapande (Potapenko, 2010, s.233). 

 
Jag anser att det är viktigt att lyfta vad forskarna skriver om den ”stora” samt den 
”lilla” historien eftersom de i relativt stor utsträckning berör dessa i sina studier. Den 
lilla historien anses vara viktig att lyfta i undervisningssammanhang för att närma sig 
elevernas personliga historier, då dessa i sin tur anses vara nyckeln till deras förståelse 
för den stora historien. Som ovan visat och som forskarna betonar bör dessa 
samspela för att historiemedvetandet ska utvecklas. 

 
Berättelsens betydelse 
Nordgren berör även han som de andra forskarna berättelsens betydelse för 
skapandet av ett historiemedvetande och hans resonemang går i första hand att 
relatera till Jensens femte läroprocess som tidigare beskrivits av Berntsson. 
Nordgren menar att människor orienterar sig mer eller mindre medvetet i tillvaron 
genom att skapa sammanhang mellan erfarenheter och förväntningar med hjälp av 
berättelsen (Nordgren, 2006, s.17). ”Det är genom att berätta och ta del av berättelser 
som vi får kunskaper. Det är genom att berätta vi skapar mening i tillvaron och 
sociala identiteter” (Nordgren, 2006 s.18). Snarlika redogörelse gör Berntsson då hon 
menar att ”människor konstruerar sin identitet genom att lokalisera sig i förhållande 
till en repertoar av olika berättelser. Narrationen gör att vi urskiljer mening i varje 
enskild händelse; men endast i spatial och temporal relation till andra händelser” 
Berntsson, 2012, ss.24-25). 

 
Nordgren skriver att om det stämmer att vi gör världen begriplig genom att berätta 
om den, är det också på samma vis vi återger oss själva. Han menar genom detta att 
historiemedvetandet innefattar ett antagande som ligger nära den narrativa identitet.  
”Vi upplever att vi själva och andra förändras men att det ändå finns en kontinuitet. 
Genom berättande kan vi förena kontinuitet och förändring” (Nordgren, 2006, s.20). 
Nordgren hänvisar till Margaret R. Somers, som i sin tur ger upplysning om ett 
ganska nytt och mångvetenskapligt forskningsfält, narrativa studier. Inom narrativa 
studier betraktas berättelsen som en förutsättning för det sociala livet. Somers 
framhåller identitetsbildningen som en ”[...] ständigt pågående social process i vilken 
individens unika erfarenheter och omgivningens berättelser förändrar varandra. 
Berättelsen skall inte enbart betraktas som en efterhandskonstruktion av identiteten 
utan tvärtom som en verklighetsskapande kraft” (Nordgren, 2006, s.20). Nordgren 
skriver att om man studera vad historiemedvetande innebär är det lämpligt att man 
studerar historiemedvetandet genom dess uttryck: historiebruk och historiekultur 
(Nordgren, 2006, s.38). 

 
Att studera historiemedvetande innebär att i konkreta berättelser söka bakåt 
efter berättaren och framåt efter mottagaren, utåt efter den historiekulturella 
kontexten samt inåt efter de mönster som formar berättelsens intrig (Nordgren, 
2006, s.38). 

 
Här tolkar jag det som att framförallt Nordgren men även Berntsson på ett klart och 
tydligt sätt redogör för narrativets eller berättelsens centrala del i utvecklandet av ett 
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historiemedvetande. Det verkar även vara en uppfattning som de andra forskarna 
delar med dem. Om jag har tolkat forskarna rätt existerar inget historiemedvetande 
utan berättelser och inte heller den kollektiva identiteten, ja, knappt den individuella. 

 
Olika aspekter av identitet 
Potapenko berör först begreppet identitet på ett allmänt plan i sin avhandling och 
skriver att begreppet används frekvent inom historiedidaktiken. Begreppet är även 
vanligt förekommande i skolan styrdokument i synnerhet i förhållande till 
historieämnets kursplaner. Han menar dock att det råder en viss förvirring och 
diskussion kring begreppen identitet och historiemedvetande, både bland 
läroplansförfattare som ska skriva fram begreppen och lärare som ska tolka deras 
kontenta. Termen identitet är mångtydig och kan tydligt skildra olika aspekter 
beroende på vilket perspektiv man anlägger. På samma sätt kan betydelsen variera då 
man studerar kollektiva identiteter eller personliga identiteter (Potapenko, 2010, s.71). 

 
Potapenko beskriver den kollektiva identiteten eller förenklat ”den gemensamma” 
identiteten och belyser bland annat kategorier som kultur, nationalitet, etnicitet eller 
religion. Han menar att man i olika samhällen och kulturer kan se att identiteter har 
formats efter dessa faktorer. Människor försöker i största allmänhet att passa in och 
följa de normer som ett samhälle eller en kultur har skapat, så för att göra en väldigt 
kort sammanfattning kan man säga att samhällen och kulturer skapar kollektiva 
identiteter. Den kollektiva identiteten utmynnar i en trygghet och tillhörighet då 
individen kan identifiera sig med andra människor inom samma grupp där det 
gemensamma ursprunget kan sägas utgöra kärnan (Potapenko, 2010, s.72). 
Etnicitet i förhållande till den kollektiva identiteten framställs i Potapenkos 
avhandling som en grupps föreställningar om ett gemensamt ursprung. Dock är det 
av mindre betydelse om det gemensamma ursprunget är ”verkligt” eller inte utan det 
är föreställningen om det som utgör grunden (Potapenko, 2010, s.73). 

 
Man identifierar sig med andra inom samma etniska grupp och man har en 
känsla av tillhörighet till den gruppen. De etniska identiteterna gör att människor 
föreställer sig som ”ett enda” folk, samlande kring en gemensam historia, 
traditioner, erfarenheter och kulturella koder samt någorlunda fasta, stabila och 
kontinuerliga referensramar. Genom att berätta varifrån vi kommer, kan de 
etniska identiteterna bilda en grund för samhörighet (Potapenko, 2010, s.73). 

 
Potapenko förhåller sig till Giddens resonemang när han redogör för sin förståelse för 
den personliga identiteten. Giddens menar att personliga identiteter är ”reflexiva 
projekt”. Det betyder att den personliga identiteten inte är helt oberoende av 
samhällets kulturella kontext utan är styrd av vissa samhälleliga ramar. Det kan finnas 
vissa givna utgångspunkter, det vill säga en kärna i en personlig identitet, vilket 
exempelvis kan vara ett gemensamt ursprung och kulturella referenser. Även fast 
denna kärna ofta består så är den personliga identiteten dynamisk, det vill säga den 
utvecklas ständigt och förändras under individens alla levnadsår. De personliga 
identiteterna har en stark koppling till den ”lilla historien” och individens egna 
berättelser (Potapenko, 2010, s.79). 

 
I Berntssons licentiatuppsats är det den kollektiva och den individuella identiteten 
som synliggörs. Hon gör dock ingen större redogörelse för de olika aspekterna som 
kan förekomma inom ramen för dessa och detta tolkar jag som att Berntsson redan 
antar att läsaren är bekant med de aspekter som exempelvis Potapenko ovan redogör 
för. Två exempel där Berntsson benämner den kollektiva och individuella identiteten 
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är när hon beskriver att eleven via samhörighet med tidigare generationer, kan finna ” 
”[...] likhet samt kontinuitet när de förflyttar sig i tid och rum och därmed se 
sammanhang som stärker den kollektiva och den individuella identiteten” (Berntsson, 
2012, s.20). Hon menar även att eleven via att möte med andra kulturer samt 
levnadssätt kan förstå varför andra människor tänker, känner och handlar som de gör. 
”Förmågan att reflektera över olikheter och skillnader anses ge nya perspektiv på den 
egna identiteten” (Berntsson, 2012, s.21). 

 
Johansson följer i Berntssons spår då även hon redogör för den kollektiva och den 
individuella identiteten, samtidigt beskriver hon tidigt i sin licentiatuppsats den 
nationella identiteten och menar att historia som skolämne i själva verket 
introducerades av förra sekelskiftets nationalstater som ett led i att skapa medborgare 
med gemensam identitet, lojalitet till fosterlandet och nationell sammanhållning 
(Johansson, 2012, s.10) För att synliggöra vilka aspekter av identitet som sticker ut i 
Nordgrens avhandling väljer jag att belysa den ”narrativa identiteten”, då jag redan 
redogjort för de andra. Nordgren betonar som tidigare benämnt att om vi uppfattar 
världen genom att berätta historier om den så är det på samma sätt som vi uppfattar 
oss själva. Han menar genom detta att historiemedvetandet innefattar ett antagande 
som ligger nära den narrativa identitet.  ”Vi upplever att vi själva och andra förändras 
men att det ändå finns en kontinuitet. Genom berättande kan vi förena kontinuitet 
och förändring” (Nordgren, 2006, s.20). 

 
Sammanfattningsvis är min tolkning av forskarnas texter att många olika identiteter 
synliggörs. Det är dock två identiteter som ges mer utrymme: den kollektiva och den 
individuella (personliga). Dessa kan enligt min tolkning utgöra samlingsnamn för 
andra identiteter. Detta baserar jag på Potapenkos redogörelse ovan då han menar att 
i den kollektiva identiteten kan både den kulturella, nationella, etniska samt den 
religiösa identiteten inrymmas. Den individuella identiteten skrivs fram som 
ömsesidigt beroende av den kollektiva identiteten, och framförallt Potapenko menar 
att det finns vissa givna utgångspunkter även för en individuell identitet, såsom 
ursprung och kulturella referenser. 

 
Diskussion 

 
Följande avsnitt i litteraturstudien är indelad i två delar, första delen består av en 
metoddiskussion där tillvägagångssättet för sökning av resultat diskuteras. Där efter 
följer en resultatdiskussion i vilken betydelsen av de resultat som framkommit 
diskuteras. 

 
Metoddiskussion 
I detta stycke kommer jag att resonera kring för- och nackdelar med mitt arbete, det 
vill säga hur väl jag genomfört sökningar efter relevant litteratur, på vilket sätt jag valt 
att samla in data amt hur jag anser att detta har gått. Eriksson Barajas m.fl. (2013, 
ss.26-27) skriver att en förutsättning för att utföra en systematisk litteraturstudie är att 
det finns en tillfredsställande mängd vetenskaplig forskning kring det valda 
ämnesområdet. Det ställer även krav på att den vetenskapliga forskningen ska vara av 
god kvalité som kan utgöra ett stabilt underlag för bedömningar och slutsatser. 

 
Min uppfattning är att de databaser som jag använt mig av i sökande efter material 
kan ha påverkat det material jag i slutändan valt att använda. Jag kunde till exempel ha 
använt mig av fler databaser än de två jag använde mig av, det vill säga Google 
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Scholar och Libris, men med tanke på att jag fokuserat min studie kring svensk aktuell 
forskning så faller många internationella databaser bort (exempelvis ERIC Proquest) 
som alternativa sökmotorer. Tilläggas ska dock att både Google Scholar och Libris är 
relevanta sökmotorer för utbildning- och pedagogik forskning. Fler sökord hade även 
kunnat inkluderats i mina sökningar, då jag har förhållt mig ganska snävt mot 
historieundervisning, historiemedvetande och identitet. Om jag hade haft längre tid  
att utforska de olika möjligheter till variation i förhållande till ordvalen hade kanske 
datamaterial varit med omfattade än vad studien visar. I Google Scholar var det  
väldigt svårt att hitta relevanta avhandlingar, artiklar eller licentiatuppsatser trots att 
utbudet var väldigt stort. Det som utgjorde det största problemet var att många 
sökträffar visades sig vara examensarbeten. Det finns nämligen igen applikation som 
kan exkludera examensarbeten, vilket var frustrerande många gånger. Libris var 
däremot en mer givande databas för mitt undersökningsområde, dels för att jag  
hittade tre av fyra avhandlingar och licentiatuppsatser där men även för att all 
forskning i denna databas förhåller sig till svensk forskning. Sammantaget kan jag  
ändå påstå att databaserna Google Scholar och Libris samt de sökord som jag valde  
att inkludera har givit mig relevant material att arbeta med. Tilläggas ska att jag har 
försökt eftersträva att hitta svensk aktuell forskning inom mitt område vilket gjort att 
jag exkluderat ett antal avhandlingar på grund av deras publiceringsår. Detta kan ses 
som en bidragande faktor till att studiens omfattning begränsats. 

 
Det som dock ska lyftas är det som Eriksson Barajas m.fl. skriver: ”Den systematiska 
litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området och kan 
syfta till att finna beslutsunderlag för skolarbete, ledande principer för utbildning och 
för nya forskningstraditioner” (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.31). Detta kan jag med 
stolthet säga att den här studien gör då publiceringsintervallen för den litteratur som 
inkluderats för vidare analys sträcker sig mellan åren 2006-2014. Eriksson Barajas 
m.fl. (2013, s.31) skriver även att det kan vara problematiskt att inkludera all relevant 
litteratur på grund av olika faktorer, exempelvis ekonomi och tid. I mitt fall har inte 
ekonomin varit något bekymmer eftersom arbetet är ett examensarbete, tiden 
däremot (10 veckor) kan i stort ha påverkat mängden insamlat material. I de 
avhandlingar och licentiatuppsatser som jag valt att inkludera i litteraturstudien 
refererar jag i väldigt liten utsträckning till vad forskarna har kommit fram till i sina 
resultat, då jag istället har lagt mitt fokus på att studera deras teoretiska avsnitt. I de 
teoretiska avsnitten hänvisar forskarna många gånger till andra forskare vilket gör att 
även jag referera till andra forskare i en så kallad dubbelreferens. Anledningen till att 
jag inte hänvisar direkt till dessa författares originaltexter är att jag haft problem att 
finna dessa. 

 
Denna litteraturstudies reliabilitet är relativt hög då jag i metoddelen redogjort för  
mitt tillvägagångssätt steg för steg. Under metoddelen kan man kan följa studiens 
utveckling, vilka urvalskriterier jag har beaktat samt hur materialet har samlats in. För 
att kort sammanfatta vad som menas med begreppet reliabilitet refererar jag till 
Eriksson Barajas m.fl: ”Reliabilitet kan definieras som mätmetodens förmåga att vid 
upprepad mätning av ett konstant fenomen ge samma mätvärde, det vill säga i vilken 
utsträckning resultatet blir blir detsamma vid upprepande mätningar” (Eriksson 
Barajas, m.fl. 2013, s.103). Det jag sammanfattningsvis kan skriva är att studien är 
utförd på ett systematiskt och beskrivande sätt (transparent) vilket gör att vem som 
helst kan följa mitt tillvägagångssätt, använda sig av samma databaser samt material 
och via detta komma fram till ett liknande resultat. Vad jag däremot inte kan garantera 
är att litteraturstudien är fri från mina egna förutfattade meningar, som eventuellt kan 
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ha påverkat studiens resultat. Då denna litteraturstudien syftar till att jag som egen 
individ ska tolka forskares texter blir det även mina tolkningar och förståelse av dessa 
som visas i mitt resultat. Mitt mål och min ambition har dock varit att vara så objektiv 
som möjligt i mina tolkningar. Litteraturstudiens validitet, (det vill säga giltighet eller 
relevans för den undersökning som genomförts) kan enligt mig sägas hålla måttet, då 
jag anser att studien följer en röd tråd, håller sig inom ramen för studiens syfte samt 
besvarar frågeställningarna på ett utförligt sätt. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien har varit att belysa och reflektera över hur svensk aktuell 
historiedidaktisk forskning hanterar relationen mellan historieundervisning och 
elevers identitetsskapande, med särskilt fokus på historiemedvetande. Det som fick 
mig att börja fundera kring utformningen av studiens syfte var när jag stötte på 
begreppet historiemedvetande i kursplanen för skolämnet historia F-3. Innan studien 
genomfördes hade jag svårt att definiera vad begreppet innefattade, samtidigt förstod 
jag att det måste vara ett centralt begrepp inom historiedidaktiken eftersom det ges 
utrymme i läroplanen. Detta resulterade i ett intresse som jag valde att angripa. Under 
arbetets gång kom det även fram att de berörda forskarna ansåg att begreppet var 
svårdefinierat och att det pågått och pågår en omfattande diskussion kring det (Thorp, 
2014). För att återigen belysa vad som står om begreppet historiemedvetande              
i kursplanen för ämnet historia (F-3) citeras Lgr 11: 

 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 
kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande. Detta innebär en förståelse om att det förflutna präglar vår 
syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden [...] (Skolverket, 2011, 
s.173). 

 
I denna diskussion ska jag i första hand försöka synliggöra hur mitt resultat kan 
besvara och diskutera studiens frågeställningar. Men eftersom studien tar sin 
utgångspunkt i läroplanen kommer även denna relateras och diskuteras mot studiens 
resultat, med vikt på kursplanen för historia F-3. Stycket ovan leder oss in i den första 
diskussionen som berör studiens första frågeställning: ”Vad menar historiedidaktiska 
forskare att begreppet historiemedvetande innefattar och vilken betydelse har det för 
elevers identitetsskapande?” I resultatet tycker jag mig precis som Berntsson (2012, 
s.20) påträffa två faktorer som innefattas av begreppet historiemedvetande, dessa är 
tidsdimensioner och funktioner. Jag kommer därför nedan att beröra och diskutera 
vad forskarna skriver om de olika tidsdimensioner relaterat till historiemedvetande, 
samt även diskutera begreppets förankring i det vardagliga livet. I studiens andra 
frågeställning kommer jag att synliggöra historiemedvetandets funktioner samt 
diskutera dess relation till historieundervisning och elevers identitetsskapande. I och 
med detta kan man säga att den första frågan blir uppdelad i två frågor. 

 
Historiemedvetandets förhållande till tidsdimensioner samt dess förankring i 
vardagslivet 
Resultatet visar att de utvalda forskarnas grundläggande förståelse för vad begreppet 
historiemedvetande innefattar i mångt och mycket har tagit utgångspunkt i Jensens 
definition: ”Alla former av medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, 
nutid och framtid, när dessa processer förstås som betingade av människors 
handlingar” (Jensen, 1997 i Berntsson, 2012, s.17). Johansson gör dock en lite mer 
allmän tolkning av begreppet och menar att ett historiemedvetande kan definieras 
som ”människans upplevelse av sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 
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förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” (Johansson, 2010, s.40). Berntsson 
beskriver att historia länge har jämställts med det förflutna i historieundervisningen 
och hon menar att detta har format många elevers uppfattning om historien 
(Berntsson, 2012, s.17). Alla forskarna verkar dock vara rungande överens om att detta 
är en alldeles för snäv tolkning då exempelvis Johansson poängterar att 
historieundervisningen inte enbart bör syfta till att beskriva det förflutna, eller anta att 
historia och det förflutna är samma sak; ”ämnet måste belysa hur människor använder 
historia för att skapa sina liv och utgå från ett historiebegrepp som inkluderar nutid 
och framtid” (Johansson, 2012, s.42). Nordgren menar i sin tur att det som  
framförallt skiljer ut det didaktiska historiebegreppet från den rådande uppfattningen 
om vad historia är, är att dess betydelse inte begränsas till det förflutna, utan inkluderar 
även nutid och framtid för att förstå det förgångna (Nordgren, 2006, s.16)     
Forskarna verkar även vara överens om att historiemedvetande inte enbart formas i 
skolan och har inte endast betydelse för undervisningssammanhang. De är istället 
eniga om att historiemedvetandet i stor utsträckning utvecklas och används av elever i 
deras vardag. För att exemplifiera detta menar Berntsson via Jensen att 
historiemedvetandet har betydelse även för vardagslivet, då han menar att alla 
individer innehar ett historiemedvetande då det är en inordnad del i människors 
identitet, medvetande samt handlingar (Berntsson, 2012, s.17). Nordgren tolkar även 
han Jensen och menar precis som Berntsson att historia inte begränsas till det vetande 
som forskare eller formell utbildning fört med sig , utan historiebegreppet innefattar 
även personliga, folkliga, mediala, konstnärliga och politiska berättelser som fyller 
elevens vardag med kunskaper och sammanhang (Nordgren, 2006, ss.15-16) 
Potapenko beskriver i sin tur att ”ett historiemedvetandet kan återspegla också en 
förmåga hos individen att kunna sätta in sig själv i det historiska perspektivet och att 
kunna hantera de historiska kunskaperna utifrån sin egen tillvaro” (Potapenko, 2010, 
s.23) 

 
Att förstå det historiska sambandet mellan de olika tidsdimensionerna dåtid, nutid 
och framtid verkar enligt min tolkning av forskarnas texter vara grundläggande för att 
individen eller eleven i detta sammanhang ska anses inneha ett utvecklat 
historiemedvetande. Varför jag väljer att använda mig av ett ”utvecklat” 
historiemedvetande är för att exempelvis Berntsson skriver att ”en elev med ett 
utvecklat historiemedvetande använder sina insikter om likheter och skillnader mellan 
förflutna, nutida och framtida rum för att skapa sammanhang mellan dåtidstolkning, 
nutidsförståelse och framtidsförväntan” (Berntsson, 2012, s.20). I kursplanen för 
skolämnet historia F-3 blir det även tydligt att fokus ligger på att utveckla en  
förståelse för de olika tidsdimensionerna vilket enligt forskarna utgör en betydande 
del i ett historiemedvetande: ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att 
eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska 
bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en förståelse om att det förflutna 
präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden [...]”(Skolverket, 
2011, s.173). 

 
Eftersom alla de berörda forskarna i någon form tar utgångspunkt i Jensens (1997) 
definition av begreppet drar jag slutsatsen att forskarna verkar ha en samstämmig syn 
på att begreppet historiemedvetande i stor utsträckning innefattar en förståelse för de 
olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. I och med att alla är överens uppstår 
därmed ingen markant skillnad i forskarnas definitioner, vilket gör att en diskussion 
angående skiljaktigheter i forskarnas sätt att skriva fram historiemedvetandets 
innebörd uteblir. Utifrån detta väcks ändå en intressant fråga hos mig, då jag inför det 
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kommande examensarbete anser att det skulle vara intressant att undersöka hur lärare 
tolkar begreppet historiemedvetande jämfört med forskarna. 

 
För att sammanfatta texten ovan ses historiemedvetande enligt min tolkning som 
något som i första hand inte fokuserar på historiska faktakunskaper, det lägger snarare 
vikt vid att utveckla en generell känsla för olika tidsperioder i människans förflutna 
samt de olika tankesätt, världsåskådningar och samhällen som utvecklats ur dessa. 
Denna känsla ger ett verktyg att förstå sin nutid samt vardag både kulturellt och  
socialt i en historisk kontext. Detta kan i sin tur även bli ett sätt att förutsäga 
framtiden. Historien innefattar även skeenden som inte innefattar mänskliga 
handlingar, till exempel evolutionen, jordens historia, klimatförändringar, geologi etc. 
Jag tolkar dock begreppet historiemedvetande som något som avgränsas till mänskliga 
handlingar, dels det som omfattas av historieundervisningen i skolan men det 
innefattar även som Nordgren (2006, ss.15-16) uttrycker sig andra mediala,  
personliga, konstnärliga och politiska berättelser. 

Historiemedvetandes funktioner och berättelsens betydelse 
I litteraturstudiens resultatdel återfinns även forskarnas beskrivningar av 
historiemedvetandets samt berättelsens betydelse för historieundervisningen och 
elevers identitetsskapande. Detta knyter enligt min tolkning väl an till studiens syfte 
samt frågeställning nummer två ” Hur hanterar forskare relationen mellan 
historieundervisning och elevers identitetsskapande?”. Som resultatet i 
litteraturstudien visar skriver Berntsson i sin licentiatuppsats att historiemedvetande 
innefattar ett antal funktioner och använder sig av Jensens fem läroprocesser för att 
synliggöra dessa. Jensen betonar i sammanhanget att dessa bör ingå i en kvalificerad 
historieundervisning (Berntsson, 2012, s.20). Jag anser att det är intressant att belysa 
samt diskutera en annan sidan av begreppet historiemedvetande och därför tar min 
andra diskussion utgångspunkt i dessa läroprocesser. 

 
Det blir tydligt när Berntsson tolkar Jensens två första läroprocesser att 
historiemedvetandet har en identitetsskapande funktion, nedan visas exempel från 
resultatdelen: 

 
Berntsson via Jensen tolkar den första läroprocessen som benämns, 
”historiemedvetande som individuell och kollektiv identitet” (Jensen 1997, 2003 i 
Berntsson, 2012, s.20). Här menar Jensen att eleven ska göras medveten om att det 
finns en samhörighet med tidigare generationer. Genom att förflytta sig i tid och rum 
kan eleven lära sig att se fortlöpande sammanhang och likheter som stärker den 
individuella och kollektiva identiteten (Berntsson, 2012, s.20). ”I den denna 
läroprocess bearbetas frågor som: ’Vem är jag / vi? Hur blev jag den jag är? Vad 
kännetecknar vår nutida situation? Och var är vi på väg?’ ”(Berntsson, 2012, s.20). 
Potapenko (2010, s.23) vidgar även han historiemedvetandets betydelse och menar att 
det kan ses som en kollektiv process, vilket kan beskrivas som en gemensam  
förståelse av den förflutna. Utan denna förståelse menar han att den kollektiva 
identiteten inte kan existera. Den andra läroprocessen benämner,  
”historiemedvetande som mötet med ’de andra’ och det annorlunda” (Berntsson, 
2012, s.21). Berntssons uppfattning är att när eleverna förflyttar sig i tid och rum 
kommer de även att stöta på exempel där andra levnadssätt blir synliga och andra 
kulturer råder. I denna läroprocess är det centralt att eleverna försöker begripa varför 
andra individer tänker, känner och handlar som de gör. ”Förmågan att reflektera över 
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olikheter och skillnader anses ge nya perspektiv på den egna identiteten” (Berntsson, 
2012, s.21). 

 
I resultatdelen kan man se att även Johansson precis som Berntsson har skrivit fram 
tre viktiga delar som berör historiemedvetandets identitetsskapande funktion, dessa är 
berättelser, individuella och kollektiva minnen samt handlingsberedskap. Hon menar 
att vi behöver ta del av berättelser från dåtiden för att förstå nuet, det vill säga för att 
vi ska få en förståelse varför samhället och kulturer som vi lever i och är en del av ser 
ut som de gör idag. De kollektiva och individuella minnena synliggör för vilken 
historia vi valt att anamma vilket i sin tur blir avgörande för hur vi skapar våra 
identiteter. Detta spelar i sin tur en avgörande roll för hur framtiden kommer att se ut 
(Johansson, 2012, ss.40-41). Nordgren, berör precis som Johansson berättelsens 
betydelse för elevers identitetsskapande och menar att ”det är genom att berätta och 
ta del av berättelser som vi får kunskaper. Det är genom att berätta vi skapar mening i 
tillvaron och sociala identiteter” (Nordgren, 2006 s.18). Snarlik redogörelse gör 
Berntsson då hon menar att ”människor konstruerar sin identitet genom att lokalisera 
sig i förhållande till en repertoar av olika berättelser. Narrationen gör att vi urskiljer 
mening i varje enskild händelse; men endast i spatial och temporal relation till andra 
händelser” (Berntsson, 2012, ss.24-25). 

 
Enligt min föregående tolkning (som återfinns i resultatdelen) går resonemanget ovan 
att anknyta till studiens två första frågeställningar. 1, vad forskare menar att 
historiemedvetande innefattar samt vilken betydelse det har för elevernas 
identitetsskapande och fråga 2, relationen mellan historieundervisning och 
identitetsskapande. Denna tolkning gjorde jag eftersom de olika forskarna visar på att 
ett historiemedvetande är en förutsättning för att kunna sätta in sin egen roll och 
tillhörighet i ett historiskt sammanhang, och därmed stärka den historiska, den 
individuella samt den kollektiva identiteten. För att eleverna ska ges chansen att 
utveckla ett historiemedvetande menar Berntsson, via Jensen, att 
historieundervisningen måste behandla fem stycken läroprocesser som tillsammans 
bidrar till att få eleverna att reflektera över sina egna liv i ett historiskt sammanhang. 
Relationen mellan historieundervisning, ett utvecklat historiemedvetande samt 
identitetsskapande går enligt mig att tyda här. Min tolkning är att genom en bra 
historieundervisning, då läraren exempelvis använder sig av Jensens fem läroprocesser 
ges eleverna en större chans att utveckla sitt historiemedvetande, vilket i sin tur kan  
bli ett verktyg för dem att använda sig av när de utvecklar sina individuella samt 
kollektiva identiteter. Det verkar även som om alla forskarna är eniga om att 
berättelser utgör en betydande faktor för elevernas identitetsskapande, exempelvis 
menar Nordgren i förra stycket att det är genom att berätta och lyssna till berättelser  
vi skapar mening i tillvaron och sociala identiteter (Nordgren, 2006, s.18). 

 
Om man ska relatera detta stycke gentemot kursplanen i ämnet historia F-3 för att se 
vad den berör angående historiemedvetande som en identitetsskapande funktion eller 
vad historieundervisningen anses ska syfta till återfinns detta stycket: Undervisningen 
ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 
historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. 
Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och 
skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få 
förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt (Skolverket, 2011, s. 
173). Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna 
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få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar 
(Skolverket, 2011, s.173). 

 
Jag tolkar det så att detta stycke går att koppla till Jensens fem läroprocesser, men min 
tolkning är att Jensen skriver fram dem mycket tydligare än vad läroplanen gör samt 
att han belyser historiemedvetandets identitetsskapande funktion på ett mer utförligt 
sätt. 

 
Forskarna har i denna studie klargjort både för vad ett historiemedvetande innefattar 
samt hur det kan appliceras och utgöra ett verktyg för identitetsskapande processer. 
De identiteter som forskarna har skrivit fram i sina avhandling samt licentiatuppsatser 
är i mångt och mycket den individuella samt de kollektiva identiteterna. Som jag 
tidigare benämnt tolkar jag dessa som samlingsnamn för en rad andra identiteter 
såsom, kulturella, etniska och nationella. Den identiteten som dock skiljer sig från 
dessa är den narrativa identitet som Nordgren belyser i sin avhandling. Enligt min 
tolkning verkar det vara en relativt ”ny” form av identitet som inte förekommer i allt 
för stor uträckning inom historiedidaktisk forskning. Efter att jag studerat forskarna 
texter blev det även synligt att de betonar berättelsen som ett kraftfullt verktyg dels  
för att utveckla elevers historiemedvetande men även för att skapa identiteter. Jag 
avslutar denna litteraturstudie med att accentuera att jag anser att det skulle vara 
mycket intressant att undersöka hur lärare definierar begreppet historiemedvetande 
samt hur de planerar och genomför sina historielektioner för att elevers historiska 
medvetenhet ska utvecklas. 
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