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Abstract: 
 

Historiemedvetande, i betydelsen förmåga att se hur dåtiden påverkat nutiden 
och hur de i sin tur påverkar framtiden, är ett område som behöver utvecklas 
mer enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av historieämnet. Varför denna 
förmåga är viktig och hur den kan utvecklas söker föreliggande allmänna 
litteraturstudie svar på. Relevanta verk har sökts via databasen Summon samt 
genom manuella sökningar via referenslistor. Det visade sig att forskning vad 
gäller historieundervisningen för grundskolans yngre elever är begränsad. 
Orsaken till detta beror delvis på de resultat som framkom. Tidigare forskning, 
vilken utgick från utvecklingspsykologin, menade att yngre barn/elever inte var 
förmögna till det abstrakta tänkandet som krävs för att göra kopplingar mellan 
tidsdimensionerna. Denna uppfattning delas inte av forskare med rötterna inom 
det sociokulturella perspektivet. Där framhålls att barn visserligen har bekymmer 
att förstå tidslinjen vilket förklaras med svårigheter i skiljandet av linjär och 
cyklisk tid, hanterandet av stora tal samt språkutvecklingen. Dessa hinder är 
dock fullt överkomliga om undervisningen hålls konkret med utgångspunkt i 
elevernas erfarenheter där möjligheter till inlevelse ges. Samtidigt behövs hos 
läraren en medvetenhet om att barn, på grund av språkutvecklingen, dels 
använder andra ord och dels använder orden på ett annat sätt när de ska förklara 
vilket ställer krav på begreppsundervisning. 
 
 
 
 

 

Nyckelord: 
 
Historiemedvetande, undervisning, yngre elever, barn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Eleonore Törnqvist 

1 
 

 

Innehåll 
1 Inledning ....................................................................................................................3 

2 Bakgrund ...................................................................................................................4 

2.1 Begreppsdefinition ..............................................................................................4 

2.2 Historieämnets relevans .....................................................................................5 

2.3 Forskning på yngre är begränsad ......................................................................5 

2.4 Framväxten av dagens teoretiska utgångspunkt ...............................................6 

2.5 Dagens klassrumssituation ................................................................................6 

3 Syfte ..........................................................................................................................7 

3.1 Frågeställningar: .................................................................................................7 

4 Metod ........................................................................................................................8 

4.1 Databassökning ..................................................................................................8 

4.1.1 Valda avhandlingar utifrån sökord: ..............................................................9 

4.2 Manuell sökning ............................................................................................... 10 

4.2.1 Via referenslistor: ...................................................................................... 10 

4.2.2 Via sökning på forskares hemsidor:.......................................................... 11 

4.2.3 Via muntliga rekommendationer: .............................................................. 11 

4.2.4 Via Stockholms stadsbibliotek: ................................................................. 11 

4.3 Avgränsning och urval ..................................................................................... 12 

4.4 Analys förfarande och struktur på arbetet ....................................................... 12 

5 Resultat .................................................................................................................. 13 

5.1 Barn och historiemedvetande inom Utvecklingspsykologin ............................ 13 

5.2 Barn och historiemedvetande inom det Sociokulturellt perspektivet ............... 13 

5.3 Förändringar, möjligheter och bekymmer........................................................ 13 

5.4 Cyklisk och linjär tid – en problematisering av tidslinjen ................................. 14 

5.5 Konkretisera kronologin ................................................................................... 15 

5.6 Barn använder andra ord än vuxna ................................................................. 16 

5.7 Värdet av begreppsundervisning – att konkretisera det abstrakta och tvärt om .......... 17 

5.8 Värdet av att använda bilder och föremål i undervisningen ............................ 17 

5.9 Värdet av att använda gestaltande inslag i undervisningen ............................ 18 

5.10 Värdet av skönlitteratur som komplement till läroboken................................ 19 

5.11 Värdet av metakognitiva samtal .................................................................... 19 

5.12 Värdet av samspel och kommunikation......................................................... 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eleonore Törnqvist 

2 
 

 
 
 

6 Diskussion .............................................................................................................. 22 

6.1 Metoddiskussion .............................................................................................. 22 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................... 23 

6.2.1 Olika utgångspunkter när det gäller barns förmåga att utveckla ett 
historiemedvetande ............................................................................................ 23 

6.2.2 Synliga samband mellan undervisningspraktik och utvecklandet av ett 
historiemedvetande ............................................................................................ 23 

 6.2.2.1 Tidsuppfattning ................................................................................ …24 

 6.2.2.2 Ordförråd .......................................................................................... …25 

 6.2.2.3 Inlevelse ........................................................................................... …26 

 6.2.2.4 Samtal och samspel ........................................................................ …26 

 6.2.2.5 Ämnesintegrering ............................................................................. …27 

 6.2.2.6 Demokratiuppdraget ........................................................................ …27 

6.3 Sammanfattning och vidare forskning ............................................................. 28 

7 Referenser ............................................................................................................. 29 

 

  



Eleonore Törnqvist 

3 
 

1 Inledning 

 

Jag har alltid tyckt illa om SO-ämnena som skolämne. Privat, på ”hemmatid”, 
har jag däremot alltid älskat museum och historiska filmer/böcker, drömt om att 
få vara scout, fascinerats av kartor, engagerat mig i stort och smått i 
föreningslivet, skrivit insändare till tidningar och värnat om allas lika värde. Så 
kanske har jag bara mött ”fel” lärare i dessa ämnen.  

En grundläggande förståelse för SO-ämnenas relevans och en nyfikenhet på 
hur undervisning kan gestaltas när det blir ”rätt” fick mig att ändå välja detta 
ämne. Förhoppningen är att mitt resultat i någon mån ska kunna förhindra att 
fler elever delar min upplevelse från skoltiden. 

När jag så började med läsningen av texter inför detta arbete kom jag först 
över en rapport från Linköpings Universitet: De samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (Johnsson Harrie 2011). Här, under avsnittet om historia, fann jag att 
trots att historieämnet beforskats en hel del på senare tid så har den mesta 
forskningen skett på högstadiet/gymnasiet och knappast någon på de yngre 
åldrarna vilka är de jag ska undervisa (2011 s. 13), en lucka att fylla med andra 
ord. När jag sedan gick vidare och läste Skolinspektionens rapport Undervisningen 
i historia (2015) framkom att ett område som behöver utvecklas är elevernas 
förmåga att skapa samband mellan dåtid, nutid och framtid samtidigt som de 
utvecklar förmågorna som nämns i kursplanen (2015 s. 10). 

I Skolinspektionens rapport, liksom i flera andra artiklar och avhandlingar 
som behandlas längre fram i detta arbete, finns förslag på hur undervisningen 
kan utformas för att ge eleverna möjligheter att utveckla förmågorna att 
reflektera, analysera, kritiskt granska, tolka, värdera och använda historia (Lgr 11 
2011 s. 172) samtidigt som sambandet dåtid-nutid-framtid tydliggörs.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Begreppsdefinition  
Vid en genomgång av forskning inför detta arbete upptäcktes några begrepp 
vilka användes med lite olika innebörd. Främst gällde det begreppen historisk 
medvetenhet och historiemedvetande men till viss del även historisk referensram. Då 
skolverket lyft att det är förmågan att relatera dåtid-nutid-framtid till varandra 
som ska utvecklas behöver det klargöras vilket begrepp som syftar just på detta. 

I kursplanen för historia står att ämnet bland annat syftar till att eleverna ska 
utveckla sitt historiemedvetande och tillägna sig en historisk referensram (Lgr 11 2011 s. 
172). I kommentarmaterialet försöker detta förtydligas genom beskrivningen att 
ämnets övergripande syfte är att utveckla elevernas historiemedvetande genom att 
”skapa sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden” (Skolverket 
2011 s. 6) samtidigt som det centrala syftet är att utveckla en historisk referensram 
vilken innebär kunskaper om hur processer i det förflutna påverkar samtiden 
och vad det kan tänkas göra för framtiden (Skolverket 2011 s. 7).  

Något tydligare definiering av begreppen har Jensen (1997 s. 59–60), vilken 
både Hartsmar (2001 s. 79–80) och Ingemansson (2007 s. 25) hänvisar till. 
Jensen (a.a.) förklarar tidsmedvetande som det överordnade begreppet vilket 
innefattar alla relationer mellan de olika tidsdimensionerna, därefter kommer 
historiemedvetandet vilket handlar om hur människans handlingar påverkar 
förståelsen för samtiden, tolkningen av det förflutna och förväntningarna på 
framtiden. Historiemedvetandet rymmer sedan begreppen historisk medvetenhet, 
vilket handlar om förståelsen av sig själv som en produkt av historien, samt 
historiesyn som kort innebär en genomarbetad helhetsuppfattning av ämnet. 

Lozic (2011 s. 30) hänvisar till Peter Aronssons definitioner när han beskriver 
historisk medvetenhet som vetskapen om den egna existensen och dess plats i 
historien, medan historiemedvetande handlar om att kunna relatera det förflutna, 
nutiden och framtiden till varandra. 

Det verkar som att samstämmigheten om att begreppet historiemedvetande hör 
ihop med tidsdimensionerna dåtid-nutid-framtid är hög, även om de specifika 
definitionerna varierar. Samtidigt finns det i detta enda begrepp ytterligare olika 
innebörder där Hartsmar (2001 s. 77–78) och Jensen (1997 s. 51) nämner Karl-
Ernst Jeismanns arbete, och Skolinspektionen (2015 s. 10) nämner Lars 
Andersson Hult. Karl-Ernst Jeismann har fyra definitioner där kopplingen dåtid-
nutid-framtid utgör den ena och de andra tre är; allt samliv är skapat och därmed 
föränderligt, dåtidens närvaro i nutiden samt gemensam emotionell förståelse av 
historien för att upprätthålla samhället (I: Jensen 1997 s. 51). I Skolinspektionens 
referens till Lars Andersson Hult (2015 s. 10) framgår att historiemedvetande 
även kan handla om tidsriktning, moral samt kollektiv identitet, förutom redan 
nämnda samband mellan tidsdimensioner. 

I detta arbete ska ordet historiemedvetande ses som synonymt med förmågan att 

relatera till, och mellan, tidsdimensionerna dåtid-nutid-framtid. 
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2.2 Historieämnets relevans 

Medan läroplanen specificerar mål och innehåll för utbildningen så svarar 
läroplansteorin på frågan om varför detta mål och innehåll valts ut samt vilken 
undervisningsmetod som är mest lämpad att använda för att nå önskat resultat 
(Lundgren 1979 s. 125, 231). 

Ulf P. Lundgren var en av de första att introducera begreppet läroplansteori 
både i Sverige och internationellt. I sin bok Att organisera omvärlden: en introduktion 
till läroplansteori (1979) visar han, med start hos Quantilianus år 35, hur 
samhällsstrukturen påverkar utbildningen och lyfter fyra motiv som legat bakom 
reformer inom utbildning; i) förändringar i befolkningsstrukturen, ii) 
urbanisering, ii) behov av att samplanera med arbetsmarknaden och iv) viljan att 
skapa en demokratisk skola (Lundgren 1979 s. 91, 106–108). 

Historia som skolämne förknippas ofta med utvecklandet av identitet och 
allmänbildning, så även av lärare och elever i Lozics undersökning (2011 s. 32–
33). Foskarsamhället i stort tycks däremot mena att demokrati och 
samhällsutveckling står i fokus, framförallt sedan andra världskrigets slut (Lozic 
2011 s. 29). Genom kunskap om, och identifikation med, det förflutna kan 
individen hitta och förstå ”sin plats” i historien, hur mänskligt handlande har 
påverkat nuet och påverkar framtiden (Hartsmar 2001 s. 79; Levstik & Barton 
2011 s. 2–3, 9). Detta menar Lundgren (1979 s. 15) är en förutsättning för att ett 
samhälle ska kunna bestå och förändras. Lozic (2011 s. 27) tar stöd i både Klas-
Göran Karlsson, Jan Bjarne Bøe och Luigi Cajani för att framföra samma 
ståndpunkt. Vilka händelser som lyfts fram, av vem och med vilket syfte 
påverkar vår syn på historien och på så sätt även vår framtid (Rosenlund 2011 s. 
11). Berg (2014 s. 12) hänvisar till bland annat Ivor Goodson och Jan Morawski 
och menar att kunskap, även historisk sådan, ständigt är föränderlig vilket 
påverkar och har påverkat de svenska läroplansskrivningarna. 

I dessa reformer har statsmakten genom riksdag och regering en central roll 
då de dels utformar de lagar skolan har att verka efter och dels kontrollerar 
lärarutbildningarnas innehåll och genomförande (Berg 2014 s. 12–13).  

Vid 1900-talets början tjänade utbildning främst ett bildningssyfte vilket kom 
att ändras till en nyttoinriktning vid seklets mitt (Lundgren 1979 s. 97, 119) då 
medborgarnas kunskaper skulle komma samhället till godo. Med hjälp av 
forskning och behovsanalyser på arbetsmarknaden utformades en läroplan vars 
spår syns än idag (Lundgren 1979 s. 119; Sundberg 2007 s. 6) 

 
 

2.3 Forskning på yngre är begränsad 
I Sverige är den historiedidaktiska forskningen med inriktning på skolans lägre 
årskurser kraftigt begränsad (Hartsmar & Jönsson 2010 s. 156; Persson 2010 s. 
114; Rudnert 2010 s. 73–74). Rudnert (2010 s. 73–74) hänvisar till Hans Albin 
Larsson och menar att orsakerna bland annat kan vara att ämnet ”försvinner” i 
SO-blocket samt att SO i sig ofta blir synligt först i årskurs 3 eller 4. Den enda 
forskning som egentligen kan komma ifråga, menar Rudnert, är Nanny 
Hartsmars doktorsavhandling från 2001 och Mary Ingemanssons 
licentiatavhandling från 2007. Går man utanför Sveriges gränser går det att finna 
historiedidaktisk forskning med inriktning på yngre barn och elever. Hartsmar 
och Jönsson (2010 s. 156) namnger Hillary Cooper, likaså gör Gustavsson (2009 
s. 44–45) och Rudnert (2009 s. 89–90). Även Linda Levstik och Keith Barton 
namnges av Gustafsson (2009 s. 48) och Rudnert (2009 s. 89–90).  
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2.4 Framväxten av dagens teoretiska utgångspunkt 

I dagens läroplan, Lgr11, är begreppet historiemedvetande ett ledord (Lozic 2011 s. 
30). Kursplanen i historia inleds med orden ”[m]änniskans förståelse av det 
förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på 
framtiden”(Lgr 11 2011 s. 172) vilket överrensstämmer med den definition av 
begreppet historiemedvetande som används i detta arbete. 

Christer Karlegärd och Christer Öhman debatterade historieundervisningen i 
Sverige under början av 1980-talet (Rosenlund 2011 s. 19–20). Karlegärd 
förespråkade problematisering av läroboksinnehåll och handlingsberedskap där 
den egna platsen i historien synliggörs genom att knyta undervisningens innehåll 
till elevernas samtid. Öhman å sin sida förespråkade att nutidsförståelse kan 
utvecklas trots att undervisningen inte utgår från eleverna själva samt att ämnets 
uppgift är att förmedla det forskningen, för tillfället, är enig om. Rosenlund 
(2011 s. 21–22) fortsätter med att beskriva hur både Klas-Göran Karlson och 
Per Eliasson anslutit sig till Karlegärds syn på historieundervisningen. 

Rudnert (2010 s. 74) skriver om hur tidigare forskning hade sin utgångspunkt 
i utvecklingspsykologin och hur detta medförde tankar på att yngre barn inte var 
förmögna att göra kopplingar mellan dåtid-nutid-framtid. Detta har börjat 
förändras, numera utgår ofta forskning från ett sociokulturellt perspektiv vilket 
innebär att tilltron till elevers förmåga vad gäller historiemedvetande har ökat.  

Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet medför att undervisningen 
bland annat förordas vara upplevelsebaserad, utgå från eleven och låta eleven 
vara delaktig vilket Rudnert (2010 s. 90) tycker är bra. Dock önskar han mer 
forskning som binder samman historiedidaktik med pedagogik så som det börjat 
göras i England och USA. 
 
 
 
 

2.5 Dagens klassrumssituation  

Rudnert (2010 s. 80–81) skriver om hur den typ av historieundervisning som 
förespråkas av forskare idag är konkret, utgår från eleven, gärna tematiskt 
upplagd – i kontrast till kronologisk – är identitetsutvecklande och ger stora 
möjligheter att utveckla förståelse för sambandet mellan dåtid och nutid och hur 
det påverkar framtiden. Så ser det, fortsätter Rudnert (a.a.), däremot inte ut i 
skolorna idag. 

Istället domineras historieundervisningen i många klassrum av att läraren talar 
och eleverna lyssnar passivt (Englund 2007 s. 3–4; Rosenlund 2011 s. 34). 
Hartsmar och Jönsson (2010 s. 132) refererar till Nanny Hartsmar, Bengt 
Schüllerqvist, Joel Rudnert och den europeiska forskningsöversikten Youth and 
History från 1997och menar att undervisningen ofta begränsas till dåtidsstudier 
utan anknytning vare sig till elevernas erfarenheter eller till nutid och framtid. 

Mycket av detta framkommer även i Skolinspektionens rapport (2015), och 
däri ligger kritiken mot skolorna. En central del i kritiken är att skolorna inte 
aktivt arbetar med sambanden mellan dåtid-nutid-framtid, vilket strider mot 
skolans demokratiska uppdrag då eleverna på grund av detta går miste om 
insikten av sin egen plats i historien och hur de kan skapa framtiden som aktiva 
samhällsmedborgare (Skolinspektionen 2015 s. 5, 9, 13).  
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3 Syfte  
 

Syftet med arbetet är att söka finna vad forskningen säger om yngre elevers 
förmåga till ett historiemedvetande samt att se om och hur 
undervisningspraktiken påverkar historiemedvetandets utveckling. 
 
 

 

 

3.1 Frågeställningar: 

 

 Hur beskrivs yngre elevers potentiella förmåga att koppla samman 
händelser i dåtid, nutid och framtid? 
 
 

 Vilka samband kan urskiljas mellan genomförd undervisningspraktik och 
elevers förmåga att koppla samman händelser i dåtid, nutid och framtid?  
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4 Metod 
 

Arbetet är en allmän litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s. 25), där ett urval av studier använts för att ge svar på arbetets syfte och 
frågeställningar. 

 
 

4.1 Databassökning  

För att kunna göra lyckade databassökningar behöver bland annat sökord, 
publiceringsår och språk väljas (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s. 78). Med hjälp av 
de ursprungliga frågeställningarna togs relevanta sökord fram. De sökord som 
använts är: historiedidak*, historieundervis*, historiemedvet*, historisk referensram, reflekt*, 
reflekt* historia, förskol*, förskol* reflekt*, F-3,1-3, arbetssätt och lärande, didaktisk design, 
och läroplansteori. Vad gäller språk begränsade jag mig till en början till svenska 
dels utifrån mina egna språkkunskaper och dels då jag avsåg att undersöka den 
svenska kontexten då det var denna som kritiserats av Skolinspektionen. 

För att hitta avhandlingar som svarade mot valt område gjordes sökningar i 
databasen Summon med inställningen: avhandling, fulltext. Inställningen fulltext 
gjordes utifrån att jag snabbt skulle få tillgång till materialet då detta arbete haft 
en tidsbegränsning. Inställningen avhandling gjordes utifrån att söka begränsa 
antalet träffar som annars visade sig bli väldigt stort, de första två sökorden, 
historiedidak* och historieundervis*, gav bara de 224 träffar tillsammans, vilket med 
hjälp av begränsningen avhandling  istället hamnade på mer överkomliga 61.  

Mina sökord gav totalt 1413 träffar. Vid över 300 träffar på ett enskilt ord 
gjordes sökningen om, då med två ord i kombination för att på så sätt precisera 
sökandet mer. Kvar var då 449 avhandlingar. Läsning av främst titel, i 
tveksamma fall även abstract, ledde till ett urval som slutade på 45 avhandlingar 
när dubbletter var bortsållade.  

 
 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal utvalda  
efter titel/snabb  
läsning av 
abstract 

Historiedidak* 20 20 9 

Historieundervis* 41 41 19 

Historiemedvet* 15 15 7 

Historisk referensram 5 5 0 

Reflek* 593 0 0 

Reflek* historia 21 21 3 

Förskol”* 371 0 0 

Förskol* reflekt* 26 26 5 

F-3 11 11 1 

1-3 209 209 5 

Arbetssätt och lärande 82 82 6 

Didaktisk design 13 13 0 

Läroplansteori 6 6 2 

Summa 1413 449 57 
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Dessa sorterades sedan på typ av avhandling där sedan alla utom doktors- och 
licentiatavhandlingar sorterades bort. En noggrannare läsning av respektive 
abstract fick avgöra vilka som kunde tänkas ge svar på frågeställningarna. Vid 
genomläsning av avhandlingarna i sin helhet föll ytterligare tre bort då de inte 
ansågs svara upp mot mina frågeställningar, vilket resulterade i två doktors- och 
tre licentiatavhandlingar att starta med.  

 
 

Typ av avhandling Antal träffar Antal utvalda  
efter läsning av 
abstract 

Antal utvalda  
efter läsning av 
hela arbetet 

Doktorsavhandling 11 4 2 

Licentiatavhandling 14 4 3 

Examensarbete 15 0 0 

Rapport 4 0 0 

Felaktig länk, ej möjlig 
att använda 

1 0 0 

Summa 45 8 5 

 

4.1.1 Valda avhandlingar utifrån sökord: 

Författare Titel Typ av verk Sökord  

Berg, M. (2014) Historielärares 
ämnesförståelse 
centrala begrepp i 
historielärares 
förståelse av 
skolämnet historia. 
 

Doktorsavhandling  Historieundervis* 

Hartsmar, N. 
(2001) 

Historiemedvetande: 
elevers tidsförståelse i 
en skolkontext.  
 

Doktorsavhandling  Historiemedvet* 
Reflekt* Historia 

Ingemansson, M. 
(2007) 

Skönlitterär läsning 
och 
historiemedvetande 
hos barn i 
mellanåldrarna.  
 

Licentiatavhandling  Historiemedvet* 

Rosenlund, D. 
(2011) 

Att hantera historia 
med ett öga stängt 
samstämmighet 
mellan historia A 
och lärares prov och 
uppgifter.  
 

Licentiatavhandling  Historiedidak* 

Thorp, R. (2014) Historical 
consciousness, 
historical media, and 
history education.  
 

Licentiatavhandling  Historieundervis* 
Historiemedvet* 
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4.2 Manuell sökning  

Manuell sökning kan ske genom att bland annat läsa referenslistorna i redan 
valda verk samt att leta på forskares hemsidor efter relevant litteratur (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013 s. 74).  

Med hjälp av referenslistorna i mina fem valda avhandlingar fann jag 
ytterligare litteratur av intresse vars referenslistor i sin tur fick en genomläsning. 
Detta resulterade i totalt ytterligare sex texter, se tabell 4.2.1. Besök på forskares 
hemsidor gav fyra träffar, se tabell 4.2.2. Därutöver har jag dels fått muntliga 
rekommendationer, två stycken, se tabell 4.2.3, samt läst igenom bokryggarna på 
Stockholms stadsbiblioteks pedagogiska hyllor vilket resulterade i ytterligare tre 
träffar, se tabell 4.2.4. 

4.2.1 Via referenslistor: 
Författare Titel Typ av verk Omnämns i  

Cooper, H. 
(2005) 

History in primary 
schools. 

Konferenspapper  Hartsmar 
Hartsmar och Jönsson 
 
Rudnert nämner ett 
annat verk av Cooper 
 

Gunnarsson 
Contassot, M. 
(2003) 

Kartan och terrängen. I 
Det leksamma allvaret: fyra 
språkutvecklande miljöer. 

Från  
Myndigheten för 
skolutveckling 

Hartsmar och Jönsson 
 
 
 

Gustafsson, 
M. (2009). 

Att arbeta med 
tidsmedvetande och 
historisk terminologi i år 
ett och två. I P. Eliasson 
& J. Rudnert (Red.), En 
forskninngscirkel om 
historieundervisning i det 
mångkulturella klassrummet - 
Klassrummet och cirkeln  
 

Rapport  
Från resurscentrum 
för mångfaldensskola/ 
FoU-utbildning 
 
Flera kapitelförfattare 

Hartsmar och Jönsson 
refererar till Rudnert i 
samma rapport 
 

Levstik, L. S., 
& Barton, K. 
C. (2008) 

Researching history education: 
theory, method, and context 

Bok 
 
Levstik och Barton 
skriver olika kapitel i 
boken 

Berg 
 
Rosenlund  nämner 
annat verk av Levstik & 
Barton 
 
Även muntlig 
rekommendation 
 

Jensen. (1997) Historiemedvetande - 
begreppsanalys, 
samhällsteori, didaktik. I 
C. Karlegärd & K.-G. 
Karlsson (Red.), U. 
Zander (Övers.), 
Historiedidaktik   

Bok  
 
Flera kapitelförfattare 

Berg 
Hartsmar 
Ingemansson 
Thorp 
 
 
 

Rudnert, J. 
(2009). 

En undersökning om 
barns historiemedvetande 
inom ramen för en 
forskningscirkel. I P. 
Eliasson & J. Rudnert 
(Red.), En forskninngscirkel 
om historieundervisning i det 
mångkulturella klassrummet - 
Klassrummet och cirkeln ( 
 

Rapport  
från resurscentrum för 
mångfaldensskola/ 
FoU-utbildning 
 
Flera kapitelförfattare 

Hartsmar och Jönsson 
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4.2.2 Via sökning på forskares hemsidor: 
Författare Titel Typ av verk Övrigt   

Englund, T. 
(2007) 

Om relevansen av 
begreppet didaktik. 
Acta Didactica Norge, 
1(1), (02.10.2007) 

Artikel  
 

Via Tomas Englunds sida 
 
Omnämns även i 
Rosenlund 
 

Hartsmar, N., & 
Jönsson, K. 
(2010). 

Lärandets vem, 
varför, vad och hur i 
förskolan och 
grundskolans tidiga 
år. I Perspektiv på 
barndom och barns 
lärande: en 
kunskapsöversikt om 
lärande i förskolan och 
grundskolans tidigare år  
 

Kunskapsöversikt 
från skolverket 
 
Flera kapitelförfattare 

Via Nanny Hartsmars 
sida 
 

Persson, S. (2010). Lärandets var och när 
i den 
institutionaliserade 
barndomens kontext. 
I Perspektiv på barndom 
och barns lärande: en 
kunskapsöversikt om 
lärande i förskolan och 
grundskolans tidigare år  
 

Kunskapsöversikt 
från skolverket 
 
Flera kapitelförfattare 

Via Nanny Hartsmars 
sida 
 

Rudnert, J. (2010). En översikt över 
historiedidaktisk  
forskning med 
inriktning mot yngre 
(Rapporter om 
utbildning)  
 

Rapport  Via Joel Rudnerts sida 

4.2.3 Via muntliga rekommendationer: 
Författare Titel Typ av verk Omnämns även i  

Levstik, L. S., & 
Barton, K. C. (2011). 

Doing history: investigating 
with children in elementary 
and middle school 

Bok  
 
 

Rudnert 
 
 
 

Lundgren, U. P. 
(1979). 

Att organisera omvärlden: 
en introduktion till 
läroplansteori. 

Bok  Berg 
Hartsmar 
 
 

4.2.4 Via Stockholms stadsbibliotek: 
Författare Titel Typ av verk Omnämns även i  

Arevik, S., & Hartzell, 
O. (2007). 

Att göra tänkande synligt: 
en bok om begreppsbaserad 
undervisning. 

Bok   
 

Rudnert 2009 
 
 
 

Doverborg, E., 
Pramling, N., & 
Pramling Samuelsson, 
I. (2013). 

Att undervisa barn i 
förskolan. 

Bok  Andra verk av dessa 
författare omnämns i 
Hartsmar och Jönsson 
Rudnert 
 

Lozic, V. (2011). Historieundervisningens 
utmaningar: 
historiedidaktik för 2000-
talet. 

Bok  Annat verk omnämns 
av Berg 
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4.3 Avgränsning och urval 

Ganska snabbt i min sökning uppdagades att det är ont om forskning vad gäller 
yngre elevers historieundervisning, framförallt i Sverige, vilket bekräftades i den 
litteratur jag fann (Johnsson Harrie 2011 s. 13; Levstik 2008 s. 31–32; Rudnert 
2010 s. 74). 

Då merparten av de svenska avhandlingarna fokuserat på elever mellan 13-19 
år har även undervisning i förskolan studerats. Detta för att se om det finns 
någon överrensstämmelse vad gäller undervisningsmetoder för äldre elever och 
yngre barn vilka då kan tänkas applicerbara på elever i skolans lägre årskurser. 
Därutöver fann jag via referenslistorna forskning som gäller historieundervisning 
för lågstadiet i England och USA.  

 

 
4.4 Analysförfarande och struktur på arbetet 

Jag har under hela min läsprocess haft frågeställningarna i bakhuvudet. När 
resultatet skulle sättas samman uppdagades att flera forskare beskrivit barns 
förmåga till historiemedvetande utifrån framförallt två olika teoretiska 
traditioner: Utvecklingspsykologin och det sociokulturella perspektivet.  Dessa 
två perspektiv har därför fått ligga till grund för hur resultatet  på fråga 1 
presenteras, trots att dessa teorier inte avsågs användas från första början. 

Därefter följer ett avsnitt om förändringar, möjligheter och bekymmer då en 
teori aldrig kan ses som ett facit, vilket följs av ytterligare tre avsnitt som 
behandlar olika områden att vara extra uppmärksam på när det handlar om 
barns förmåga att utveckla ett historiemedvetande. 

När det gäller resultatet på min andra frågeställning visade de granskade 
studierna på något olika, men ofta överlappande svar på hur undervisning kan 
gestaltas för att utveckla och synliggöra elevernas historiemedvetande. Både vad 
gäller att få eleverna att se kopplingarna mellan dåtid-nutid-framtid men också 
vikten av att undervisningen ger eleverna möjlighet att sätta ord på sitt 
historiemedvetande så att det kan kommuniceras med andra och på så sätt 
utmanas och utvecklas än mer. 

Dessa resultat återfinns under sex rubriker med namnet ”Värdet av…” vilka 
speglar de samband som de olika forskarna skrivit fram i sina undersökningar. 
Motiveringen till just dessa kategorier i förhållande till historiemedvetandet är att 
begreppsundervisning, kanske med hjälp av bilder, hjälper eleverna att sätta ord 
på sin förståelse så att den blir tydlig både för dem och för läraren. Inlevelse är 
ett sätt att komma åt förståelse för en tidigare händelse, vilket kan ske genom 
arbete med exempelvis gestaltning eller skönlitteratur. Slutligen har vi det 
metakognitiva samtalet, som av naturliga skäl måste ske i samspel med andra, där 
den språkliga kopplingen mellan dåtid-nutid-framtid görs synlig. 
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5 Resultat 

 

5.1 Barn och historiemedvetande inom Utvecklingspsykologin 
Linda Levstik hänvisar till en mängd forskare som menar att barn på grund av 
sin kognitiva utveckling bara förstår konkreta sammanhang vilket gör att det 
tidigare funnits en ovilja att introducera SO-ämnena för de yngre åldrarna (2008, 
s. 30–31). Dessa tankar grundar sig i Piagets test från 1927 angående barns 
tidsmedvetande vilket bland annat säger att yngre barn inte kan skilja på tid och 
rum och att det abstrakta tänkandet utvecklas först i tonåren (Hartsmar & 
Jönsson 2010 s. 134; Rudnert 2009 s. 62; Schüllerqvist 2005 s. 69–70).  

Barton (2008 s. 63–64) beskriver resultaten från en undersökning gjord 1988 
av Stephen Thornton och Ron Vukelich, som, i likhet med Piaget, menar att 
barn som är 7 år just lärt sig skilja på tid och avstånd, veckodagarnas namn och 
ordning samt kan ordna familjemedlemmarna efter ålder. När de är 8 år kan de 
använda begrepp som natt, morgon och imorgon för att beskriva händelser och vid 
9 år kan de ordna årets högtider kronologiskt. Detta synsätt är något som 
övergetts av flertalet engelska forskare sedan länge men fortfarande lever kvar till 
viss del i Sverige (Hartsmar 2001 s. 239; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 134; 
Schüllerqvist 2005 s. 69–70). 
 

5.2 Barn och historiemedvetande inom det Sociokulturella 
perspektivet 
Av den lilla mängd forskning som gjorts på barns förståelse av tid kopplat till 
historia står professorerna Levstik och Barton för en betydande del. Levstik 
(2008 s. 31) skriver om hur Scott Carey motbevisat Piagets stadieteorier och 
kommit fram till att barn, trots att de delvis saknar logik, är fullt förmögna att 
skapa struktur och därmed ett historiemedvetande. 

Rudnert (2009 s. 62) hänvisar till en undersökning av Britta Alin-Åkerman 
som visar att många barn i 7-årsåldern kan både veckodagar, klockan samt 
uttrycken morgon, eftermiddag och kväll. Däremot, fortsätter Rudnert (a.a.), höjs ett 
varningens finger, med hjälp av hänvisningar till Gustav Jahoda, Hilary Cooper 
samt Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, då barn enligt 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv först lär sig begrepp och senare innebörden 
i begreppen; ”igår” kan alltså betyda närsomhelst i dåtiden. 

Hartsmar (2001 s. 119, 239) poängterar att historiemedvetande inte enbart 
utvecklas genom biologisk mognad utan är starkt beroende av de sociokulturella 
erfarenheter eleverna gör både i och utanför skolan vilket möjliggör 
undervisning om långa tidsperioder även i de yngre åldrarna. Även Rudnert 
(2009 s. 63) talar om detta, då med hänvisning till Denis Schemilt samt Rosalyn 
Ashby och Peter Lee genom Sirka Ahonen som menar att kvalitén på 
undervisningen är viktigare än elevernas ålder.  

 

5.3 Förändringar, möjligheter och bekymmer 
Då både Barton (2008 s 64,67) och Levstik (Barton & Levstik 2008 s. 72, 76, 86) 
ansåg att den studie Stephen Thornton och Ron Vukelich gjort 1988 inte stämde 
med den verklighet de själva upplevt som lärare valde de att göra en egen studie 
baserad på 58 barn från förskola till skolår 6 där deras förmåga att sortera bilder 
kronologiskt, med utgångspunkt i nutid då det visade sig vara för svårt att börja 
med de äldsta bilderna, motivera sitt val och ge ett förslag på när bilden var tagen 
undersöktes.  
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Resultatet visade att alla barn, oavsett ålder, oftast klarade av att lägga 
bilderna i rätt ordning (7 av 9 bilder) och motivera sina val, däremot relaterade 
de sällan bilderna till varandra utan jämförde med ”idag” (Barton & Levstik 2008 
s. 79–81, 92). När det gällde datering av bilderna var det svårare, framförallt för 
elever upp till skolår 2. Några elever sa en ”hög” siffra för de äldsta bilderna och 
en ”låg” för de nyare, något som Barton och Levstik (2008 s. 86–87) tror kan 
höra ihop med det faktum att de fortfarande håller på att lära sig siffror (jmf 
(Hartsmar 2001 s. 192; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 153; Rudnert 2010 s. 79 
nedan); de elever som kunde datera använde sig alla av tvåsiffrigt fyrtal, 
exempelvis femton femtiotvå för 1552. Andra varianter av dateringar var 
”gammal”, ”äldre”, ”mellan”, ”nästan nu” och ”nu” (Barton & Levstik 2008 s. 
90). En detalj i denna undersökning är att Barton och Levstik vid ett tillfälle även 
lät vuxna utföra samma övning. Själva sorteringen var inga problem, däremot var 
det många som svävade på årtalen, nyare bilder daterades med en precision på 
ett decennium medan de äldre bilderna preciserades med ett spann på 50 år 
(Barton & Levstik, 2008, s. 96). 

Hartsmar (2001 s. 18) har undersökt elevers historiemedvetande under många 
år, från början med utgångspunkt i utvecklingspsykologin. Numera har hon lagt 
till de didaktiska vad-hur-varför-frågorna men ser ändå att det finns områden som 
ställer till bekymmer för eleverna när det handlar om utvecklandet av 
tidsmedvetenheten vilka kan kopplas till elevernas mognad. Bland annat nämner 
hon det faktum att de yngsta eleverna (årskurs 1-3) arbetar med de längsta 
tidsperioderna inom historia; från Big Bang genom jura och krita, människans 
uppkomst och vidare fram till järnåldern – ett spann på flera miljoner år, 
samtidigt håller de i matematiken på med tal upp till tio tusen1 vilket skapar 
svårigheter för förståelsen om när saker inträffade (Hartsmar 2001 s. 22, 25, 
238). Dessa svårigheter kallar Gun och Göran Graninger för forntidsgröten och 
syftar då på att alla årtal och händelser blandas ihop i en gröt då eleverna inte har 
förmågan att hantera de stora tidsspannen (Hartsmar 2001 s. 192; Hartsmar & 

Jönsson 2010 s. 153; Rudnert 2010 s. 79). 
 
 

5.4 Cyklisk och linjär tid – en problematisering av tidslinjen 
Både Barton (2008 s. 61) och Hartsmar (2001 s. 119) talar om tid som en 
mänsklig uppfinning som hanteras olika beroende på kontext och land. I det 

dagliga livet använder vi oss av klocka och kalender, i skolan ofta även årshjul
2
, 

för att hålla reda på händelser inom den nära dåtiden, framtiden och nuet. För 
historieämnets del har istället tidslinjen utvecklats för att skapa överblick över 
långa tidsperioder (Hartsmar 2001 s. 119). Detta är något som Gustavsson (2009 
s. 52), med referens till Hilary Cooper problematiserar när det gäller barn och 
elever då klocka, kalender och årshjul lätt för tankarna till att tiden är cyklisk 
medan den historiska tidslinjen visar tiden som linjär. I själva verket, skriver 

                                                           
1 I kunskapskraven för godkända kunskaper i matematik för årskurs 3 står att eleverna ska kunna hantera 
addition och subtraktion med ”tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom 
heltalsområdet 0–200” (Lgr 11 2011 s. 67).   
 
2 En 12-delad cirkel där varje del motsvarar en månad. Efter december börjar det om på januari 
igen. 
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Gustavsson (2009 s. 52), illustrerar årshjulet naturens kretslopp och planetens 
rörelse, inte tiden som gått. 

Hartsmar (2001 s. 11, 78) utvecklar begreppet tidsmedvetenhet till tre olika delar; 
den subjektiva erfarenheten och upplevelsen av tid, tidsbestämning och 
tidsindelning samt historiemedvetande som handlar om relationerna dåtid-nutid-
framtid. Trots att det inte är några skarpa gränser mellan dessa delar får 
begreppet tidsmedvetenhet olika innebörd beroende på undervisningskontext, 
likaså varieras innebörden beroende på elevernas livserfarenheter och kulturarv 
(Hartsmar 2001 s. 11–12). Vidare menar Hartsmar (2001 s. 14) att skillnaderna 
mellan dessa olika sätt att se tid sällan problematiseras i skolan utan eleverna 
förväntas förstå ”av sig självt” varför klockan inte kan användas när man talar 
om historiska händelser, likväl som de förväntas förstå skillnaden mellan landet – 
nationen och landet – där sommarstugan finns. Begreppen nämns, används, men 
bearbetas inte; ju mer grundläggande ett begrepp uppfattas desto ensammare 
lämnas eleverna i sin förståelse (Doverborg, Pramling, & Pramling Samuelsson 
2013 s. 21; Hartsmar 2001 s. 14).  

Med hänvisning till Christer Karlegärd  skriver Hartsmar (2001 s. 74) att 
elever behöver uppmärksammas på att den egna tidsbilden inte alltid 
överrensstämmer med andras, att olika tideräkningar förekommit (och 
förekommer) samtidigt i olika delar av världen, att tideräkning är ett mänskligt 
påfund samt att tid kan delas upp i dåtid-nutid-framtid. Dessutom, resonerar 
Christer Karlegärd, behövs en ”god avståndsuppfattning” (Hartsmar 2001 s. 74) 
för att förstå historisk tid vilket leder till att han förespråkar flitig användning av 
tidslinjen i undervisningen (Hartsmar 2001 s. 82).  

Hartsmar (2001 s. 76, 82) kommenterar den strikt kronologiska 
uppläggningen, som kan stärka intrycket av att historia bara handlar om dåtid, 
och ställer sig frågan om tematisk undervisning, vilken kan utgå från individen 
här och nu, också kan utveckla ett historiemedvetande. Helst ser hon dessa två 
som komplement till varandra. Hennes egen undersökning visar att elever i 
montessoriklasser som arbetat aktivt med tidslinjer har en större förmåga att 
placera historiska händelser i rätt följd till skillnad från elever i klasser där läraren 
visat tidslinjen, alternativt att den suttit som dekoration i klassrummet (Hartsmar 
2001 s. 243).  

 

5.5 Konkretisera kronologin 
På många sätt kan det kännas naturligt att arbeta kronologiskt när det gäller 
historieämnet framförallt om man vill peka på förhållandet orsak – verkan. Även 
en intrig kan bli svår att följa om man väljer att berätta en händelse i en annan 
ordning (Hartsmar 2001 s. 73). Samtidigt har de yngsta eleverna svårt att hantera 
de stora tal och tidspann som krävs för att kunna börja med Big Bang och arbeta 
sig framåt längs en tidslinje och dessutom skilja den linjära tiden från årstidernas 
cykliska tid.  

I ett försök att konkretisera tidslinjen för eleverna använde Gustafsson (2009 
s. 52), inspirerad av montessorikedjor3, sig av pärlband där varje månad 
representerades av svarta pärlor och årsskiftena av pärlor i avvikande färger vilka 
sedan hängdes upp på väggen. I och med elevernas olika födelsetid på året blev 
pärlbanden olika långa. De jämfördes även med lärarnas egna, betydligt längre, 

                                                           
3 Kulor på en kedja, används främst vid multiplikation inom matematiken. 
 
 
 



Eleonore Törnqvist 

16 
 

pärlband och kunde på så sätt användas till att tala om tiden före elevernas 
födelse. 

Flera forskare menar att ett bra utgångsläge är att börja i den ”lilla” historien 
innan man ger sig i kast med den ”stora”, detta för att underlätta för eleverna att 
sätta ord på sin förståelse då den lilla historien är bekant för dem men också för 
att kunna jämföra den stora och lilla historien och på så sätt lättare se sin egen 
plats i historien (Barton 2008 s. 63; Barton & Levstik 2008 s. 97; Cooper 2005 s. 
1; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 157; Levstik & Barton 2008 s. 142; Lozic 2011 s. 
41).  

När Levstik och Barton (2008 s. 64) designade sin undersökning funderade 
de länge på hur de skulle kunna få syn på elevernas historiemedvetande. Ganska 
snart kom de fram till att ett skriftligt prov inte var ett alternativ då det dels 
kräver goda läskunskaper och dels förmåga att formulera sina tankar i text, något 
som väldigt få barn i 6-7 års åldern är förmögna till. Istället valde de att arbeta 
med konkret material och med öppna, filmade, intervjuer för att söka fånga alla 
nyanser i barnens uttalanden.  

Några olika sätt att utifrån den lilla historien öva upp förmågan till 
kronologiskt tänkande som framkommit i olika studier, kan vara att träna på att 
återberätta en saga i rätt ordning, sortera föremål eller fotografier från sitt eget 
liv längs en tidslinje eller jämföra olika årgångar av ett föremål (Cooper 2005 s. 1; 
Gustafsson 2009 s. 45, 47; Levstik & Barton 2008 s. 142; Rudnert 2009 s. 64). 
Att fånga vardagliga situationer och knyta an till dem är ett annat sätt att utgå 
från elevernas ”lilla” historia, vilket kan appliceras i skolans alla ämnen 
(Gunnarsson Contassot 2003 s. 20; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 129–131). 

 Lozic (2011 s. 41) refererar till Malin Thor och menar att även intervjuer av 
släkt och vänner kan vara ett bra sätt att ställa den lilla och stora historien mot 
varandra. Detta använder sig lärarna i Lozics undersökning av när de utifrån 
släktforskning sätter historiska personer i ett historiskt sammanhang och på så 
sätt tydliggör hur vi alla är del av historien. 

Hartsmar (2001 s. 76–77, 79, 242) pratar mycket om hur den lilla historien 
kan hjälpa till att utveckla ett historiemedvetande eftersom det är där, anser hon, 
som det blir tydligt hur tidsdimensionerna dåtid-nutid-framtid hör ihop och 
påverkar varandra. Hon menar att den som inte får möjlighet att relatera 
omvärlden till sitt eget liv endast har tillgång till ytliga kunskaper. Jensen (1997 s. 
59, 81) är av samma åsikt då han uttrycker att historieämnet måste förändras från 
det traditionella dåtidsperspektivet till att innefatta vardagslivets naturliga 
samspel mellan dåtidstolkning, samtidsanalys och framtidsförväntan för att 
ämnet ska ha någon relevans annat än för historiker. 

Hartsmar (2001 s. 75) lyfter, om än flyktigt och med hänvisning till Christer 
Karlegärd, att kritiker menar att historieundervisningen riskerar att bli lösryckt 
och dålig om den utgår från elevernas privatliv då det kan innebära att orsak-
verkan perspektivet ”försvinner”. Barton och Levstik (2008 s. 95–96) menar å 
sin sida att det är bättre att fokusera på elevernas förståelse än isolerade namn 
och datum/kronologi. Dessutom, fortsätter de, är det viktigt att visa eleverna att 
historien inte är en, som ser likadan ut överallt vilket lämpligt kan göras med 
hjälp av parallella tidslinjer, nationella likväl som internationella. 
 

5.6 Barn använder andra ord än vuxna 
De forskare som konstaterar att barn från förskoleålder visst kan utveckla ett 
historiemedvetande där de kan ordna bilder i kronologisk ordning och göra 
jämförelser med nutiden, säger samtidigt att barnen däremot inte har samma 
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vokabulär som vuxna när de förklarar (Barton & Levstik 2008 s. 81, 93, 97; 
Rudnert 2009 s. 68).  

Att barn har ett annat, mindre, vokabulär än vuxna är en av orsakerna till att 
Piagets stadieteori ifrågasatts då den inte tar hänsyn till språkutvecklingen 
(Rudnert 2009 s. 62). Här kan nämnas Fridolfsson (2008 s. 25–26) som 
uppskattar att barn i fem-sexårsåldern har ett aktivt ordförråd på ca 1 500 –  
2 000 ord samt ett passivt på ca 13 000 ord. Under skolåren utvecklas 
ordförrådet med ca 3000 ord/år. Mats Myrberg (I: Preutz 2012) menar att en 
sjuåring har ett ordförråd på 8 000 – 10 000 ord och en 17-åring någonstans 
mellan 50 000 – 70 000 ord. 

Rudnert (2009 s. 69–70) beskriver hur det i hans och Martina Gustavssons 
undersökning, vilken var inspirerad av bland annat Levstik och Barton, blev 
tydligt att barn ibland använder ord på ett annat sätt än vuxna, exempelvis 
beskrev eleverna ”gamla” saker som slitna och nötta medans ordet ”framtid” av 
några tolkades som de nyare sakerna – då de är längre ”fram” i tiden. 

 

5.7 Värdet av begreppsundervisning – att konkretisera det 
abstrakta och tvärt om 
Gustafsson (2009 s. 56–57) skriver om hur hon utifrån sitt deltagande i en 
forskningscirkel kunnat konstatera att ett grundläggande behov för att eleverna 
ska kunna ta till sig historieundervisningen i högre årskurser är att de i lågstadiet 
får en begreppslig grund att stå på, ett språk med nyanser så att eleverna kan 
uttrycka åsikter, reflektera och argumentera. Dessa nyanser kan benämnas som 
ett ”lokalt” och ett ”expansivt” språk där det lokala står för ”här och nu” och 
det expansiva fungerar som kopplingar mellan olika situationer och förutsättning 
för att prata i och om nya sammanhang (Doverborg m.fl. 2013 s. 22).  

Vikten av att gå från det konkreta till det abstrakta, likväl som från det 
abstrakta till det konkreta, för att på så sätt utveckla förståelse för nya begrepp 
talar flera av forskarna om. Rudnert (2009 s. 73–74) hänvisar till Linda Levstik 
och Keith Barton och menar att begreppen måste vara begripliga för att en, i 
detta fall, tidsuppfattning ska kunna utvecklas. Detta görs lämpligen genom att 
relatera till elevernas förförståelse om vardagliga föremål eller sitt egna liv. 

Arevik och Hartzell (2007) har utvecklat två modeller för att arbeta med 
begreppsundervisning; tankekvaliteter (2007 s. 59ff), som schematiskt visar på 
olika typer av tänkande samt praxismodellen (2007 s. 129ff), som handlar just 
om kopplingen mellan konkret – abstrakt. De menar att en undervisning utan 
arbete med begreppsförståelse enbart handlar om reproduktion och kvantitativ 
kunskapsförmedling och inte om förståelse (2007 s. 42). 

 

5.8 Värdet av att använda bilder och föremål i undervisningen 
Samstämmigheten kring bilders positiva inverkan på ordförrådet, både när det 
gäller andraspråkselever och när det gäller gammelmodiga ord är stor (Arevik & 
Hartzell 2007 s. 121; Gustafsson 2009 s. 55–56). Ett tydligt exempel på detta ur 
ett andraspråksperspektiv ges av Arevik och Hartzell (2007 s. 121) då en 
nyanländ pojke ritade en rektangel när de skulle rita en fisk. Den enda gång han 
hört ordet fisk förut var i samband med fiskpinnarna i skolmatsalen.  

Förutom att använda bilder som illustrationer till konkreta begrepp föreslås 
att de används tillsammans med vuxnas temporala vokabulär4 för att ge en 

                                                           
4 Temporalt vokabulär: ord för att uttrycka olika tidsaspekter, från det nära nyss och strax till 
avlägsna era och epok samt alla varianter däremellan. 
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meningsfull kontext (Barton & Levstik 2008 s. 95–96), vilket underlättar de 
svårigheter med datering som barn ofta har ända upp till skolår 5. 

Att arbeta med bilder och föremål gör också att eleverna kan skapa narrativ 
kring dem, vilket kan ses som ett bevis på historiemedvetenhet (Rudnert 2009 s. 
66–67). Genom att låta eleverna fritt undersöka bilderna/föremålen till en 
början gör att de blir mer benägna att prata och på så sätt också utvecklar fler 
och längre narrativ (a.a.). Narrativ är vad som kännetecknar historia; alla 
händelser har en början, en mitt och ett slut och involverar både plats, personer, 
problem och lösningar. Utan dessa blir historien inte mer än en översiktlig 
uppräkning av årtal (Levstik & Barton 2011 s. 5). 

Att använda sig av bilder i undervisningen kan även innebära att man tolkar 
och gör egna bilder av historiska händelser, något Barton och Levstik (2008 s. 
94) menar dels utvecklar ett dynamiskt perspektiv där eleven tolkar och 
omtolkar allteftersom nya bitar läggs till det redan kända och dels ger eleverna 
möjligheter till överblick vilken kan leda till generella slutsatser.  

Levstik och Barton (2008 s. 143) menar också, liksom ovannämnda Rudnert, 
att användning av olika konstformer får eleverna att prata mer vilket ger fler 
perspektiv på händelserna. Främst, menar de, gäller detta användning av drama i 
undervisningen (a.a.).  
 

5.9 Värdet av att använda gestaltande inslag i undervisningen 
Läraren i Levstiks (2008 s. 38) undersökning uttrycker att det inte är någon idé 
att undervisa om det inte görs personligt och med kopplingar till elevernas 
erfarenheter eftersom de aldrig kommer minnas vad de lärt annars. Detta är 
orsaken till att hon själv försöker basera undervisningen på relationer, både 
mellan eleverna och mellan eleverna och ämnesstoffet; historien presenteras med 
människor i förgrunden och händelserna i bakgrunden.  

Hartsmar och Jönsson (2010 s. 161–162) beskriver två gestaltande projekt 
gjorda av museum. I temat Långt hemifrån, som väder sig till barn mellan 6-12år, 
av Gunilla Lindqvist och Värmlands läns museum, kopplas utvandringen ur 
Sverige på 1800-talet samman med dagens invandring (a.a.). Gunilla Lindqvist 
menar att barn ser tid som rum, vilket innebär att de när de upplever en historisk 
händelse förflyttas till ett annat tidrum där handlingarna alltid utspelar sig i 
presens (a.a.). 

Ett liknande upplägg har Britt-Marie Borgström på Jämtlands läns museum 
haft i Tidsresan för elever mellan 5-12 år. Eleverna får klä ut sig och följa med på 
en resa i historisk miljö där de genom leken, med hjälp av museipedagogen, gör 
kopplingar till sitt eget liv i nutid (Hartsmar & Jönsson 2010, s. 161). Tanken är 
att de genom lek, inlevelse och praktiskt handlande ska utöka sin empati, 
självförståelse och sitt historiemedvetande. Hartsmar och Jönsson (a.a.) hänvisar 
även till Martina Gustafsson och menar att utan inlevelse sker inget lärande. 

Hartsmar och Jönsson (2010 s. 161) hänvisar till Peter Aronsson, Per 
Gerevall och Erika Larsson som studerat ”vad som blir kvar” efter 
upplevelsedagar. De konstaterar att utan möjligheten att leva sig in i, och på så 
sätt skapa en förståelse för, olika skeenden blir det ofta bara en trevlig händelse. 
Hartsmar och Jönsson citerar även Lotten Gustafsson som frågar sig ”Är barnen 
vikingabarn eller bara utklädda barn?” (2010 s. 161) 

Frågan varför man ska använda estetiska lärprocesser har diskuterats och 
problematiserats av Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson och Jan Thavenius 
(Hartsmar & Jönsson 2010 s. 140). De menar att skolan blir mer demokratisk då 
den traditionella kunskapssynen, med läroboken och fasta kunskaper i centrum, 
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ifrågasätts och kompletteras av estetikens osäkerhet och mångtydlighet vilket 
öppnar för dialog och diskussion och i sin tur utvecklar tankar och känslor. 

 

5.10 Värdet av skönlitteratur som komplement till läroboken 
Att studera historien utifrån elevernas vardag här och nu, istället för lärobokens 
nästa kapitel, gör att dialog och diskussion blir naturliga delar vilka påverkar 
historiemedvetandets utvecklande positivt (Hartsmar 2001 s. 75).  

Thorp (2014 s. 51) problematiserar läroböcker då de starkt påverkas av 
författarens historiemedvetande. Till detta ska sedan elevens historiemedvetande 
läggas innan texten kan tolkas. Har eleven ett traditionellt historiemedvetande, 
där historiska fakta kan vara sanna eller falska men metod för att avgöra vilket 
saknas, blir det svårt att ta till sig en bok som är skriven ur ett multiperspektiv 
med multikronologi. Har eleven å andra sidan ett genetiskt historiemedvetande, 
vilket innebär förmågan att ta hänsyn till både den historiska och den 
meningsskapande individens kontext (Thorp 2014 s. 48–49), spelar det ingen 
större roll vilken typ av lärobok som används. 

Linda Levstik och Keith Barton menar att läroböcker är dåliga ur flera 
perspektiv, bland annat för att yngre elever har svårt att läsa och för att 
läroböckerna sällan knyter an till elevernas liv, särskilt om eleverna är invandrade 
(Rudnert 2010 s. 77). Istället förespråkar de, utifrån egen forskning, högläsning 
ur skönlitteratur för att göra undervisningen mer relevant för eleverna. 

Att utgå från skönlitteratur i historieundervisningen fokuserade Ingemansson 
(2007) på i sin avhandling. Hennes slutsats där är att det är bra att börja 
gemensamt med en skönlitterär bok eller med en faktionsbok5. Därefter bör 
eleverna ges stor tillgång till både skönlitteratur, andra faktionsböcker och olika 
typer av läroböcker så att de själva kan välja vad som passar dem. Hela tiden 
krävs samtal i olika konstellationer för att fördjupa förståelsen av texten och 
belysa olika delar av historien. För att kunna genomföra denna typ av 
undervisning måste läraren själv läsa mycket för att på så sätt kunna välja ut 
relevanta böcker till eleverna utifrån det tema som behandlas (Ingemansson 
2007 s. 98). 

Inspirerad av Hilary Cooper, Linda Levstik och Keith Barton undersökte 
Gustafsson (2009 s. 51, 54–56) skönlitteraturens plats i historieundervisningen. 
Bland annat användes delar av Kulla-Gulla när de behandlade temat fattig/rik 
och Dummerjöns, Guldlock och andra klassiska sagor för att träna på kronologi 
vid återberättande. Hon skriver att arbetssättet i sig inte är något nytt, det har 
använts inom svenskämnet i många år, men nu lyssnade hon efter andra saker 
när eleverna berättade för att på så sätt få syn på deras historiemedvetande. De 
pratade också mycket om när berättelserna kan ha utspelat sig och vilka ledtrådar 
som finns i texten i form av ord eller uttryck (a.a.). 

 

5.11 Värdet av metakognitiva samtal  
Vikten av att lärare granskar sin undervisning på en metakognitiv nivå för att på 
så sätt utveckla den och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande 
är något Hartsmar tar upp (2001 s. 15). Men hon stannar inte där. Hon menar 
också att eleverna måste få tillfälle att föra metakognitiva resonemang för att 
utveckla och fördjupa sina kunskaper, både om ämnet och om sin egen 
lärprocess (Hartsmar 2001 s. 15, 83).  Dessa tankar är hon inte ensam om. Både 
Ingemansson (2007) och Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 

                                                           
5Faktionsbok: faktabok i skönlitterär språkdräkt 
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tar också upp detta om än på något olika sätt utifrån den kontext deras studier 
behandlar.  

Studier på högstadieungdomars tidsförståelse visar att elevernas reflektioner 
över hur de själva förvärvat sina kunskaper, vad dessa innehåller och hur detta 
kan skilja sig från andra människors erfarenheter gör att historiemedvetandet 
lyfts till en metakognitiv nivå som också ger förståelsen för att historien är 
föränderlig (Hartsmar 2001 s. 83). 

Ingemansson (2007 s. 98) har studerat skönlitteraturens betydelse inom 
historieämnet på mellanstadiet. Också här visar det sig att metakognitiva samtal, 
då om den lästa texten, har stor betydelse för elevernas utvecklande av 
historiemedvetandet. 

Även på förskolenivå har man forskat på vikten av att följa upp läsning med 
samtal; att prata såväl i en aktivitet (exempelvis läsa en bok) som om en aktivitet 
(prata om bokens handling – påminner den om någon annan bok eller någon 
personlig erfarenhet, varför handlar karaktärerna som de gör osv.), och hur 
denna metakommunikation med hjälp av ett ämnesspråk kompletterar barnens 
perspektiv och hjälper dem att skapa en djupare mening (Doverborg m.fl. 2013 
s. 32–33, 41–42, 51, 62–63).  Att kommunicera på två plan – i och om en aktivitet 
– är något barn gör automatiskt, redan i 3 års åldern, när de leker och förhandlar 
om vem som ska ha vilken roll och vad som ska hända i leken under lekens gång 
menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013 s. 62–63) med 
hänvisning till Ulla Mauritzson och Roger Säljö samt Keith Sawyer. 

 

5.12 Värdet av samspel och kommunikation  
Hartsmar och Jönsson (2010 s. 137) hänvisar till en rad andra forskare när de 
talar om hur det sociokulturella perspektivet, till skillnad från Piagets 
stadieteorier, betonar vikten av ett socialt samspel och tillvaratagandet av 
elevernas erfarenheter för att ett lärande ska kunna ske. Vikten av erfarenhet 
trycker även Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (Doverborg m.fl. 
2013 s. 38) på då de exemplifierar med att en uppväxt på en isolerad ö utan 
någon typ av skriftspråk helt naturligt gör att förmågan att läsa och skriva inte 
utvecklas då ett minikrav för att utveckla detta innebär att möta skrift. 
Detsamma torde gälla alla andra områden i livet med, även vid utvecklandet av 
ett historiemedvetande.  

Arevik och Hartzell (2007 s. 25) skriver om vikten av att undervisning 
utformas så att både ämnestänkande och elevtänkande möts för att på så sätt 
undvika det inte helt ovanliga fenomenet med barn som börjar skolan med 
glädje och lust att lära för att ett par år senare ha förlorat intresset helt. Liknande 
resonemang för Levstik och Barton (2011 s. 8–9), då med utgångspunkt i att 
historieämnet inte är ett enkelt ämne att undervisa i vilket gör det lätt att hamna i 
”gamla traditioner” med att ta sig igenom boken och försöka hålla eleverna tysta 
och lugna – en undervisningssituation de menar ofrånkomligt leder till uttråkade 
elever och frustrerade cyniska lärare.  

Levstik (2008 s. 50) menar att det finns tre viktiga steg i processen för att 
motverka just detta; det första är att ta till vara på de små barnens nyfikenhet, 
deras behov av ”jag måste få veta”, för det andra att visa på flera olika sätt att 
hitta svar på, och för det tredje att skapa många möjligheter för att dela det man 
upptäckt, förstått och missförstått med andra. Det krävs flera diskussioner om 
samma innehåll, på olika sätt, för att kunna förändra en på förhand given 
inställning hos eleverna så att de kan utveckla förståelsen för de historiska 
sammanhangen skriver Ingemansson (2007 s. 97). 
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Både Lundgren (1979 s. 173–175) och Rosenlund (2011 s. 34), med 
hänvisning till Tomas Englund, konstaterar att det i de flesta klassrum tyvärr är 
läraren som står för den mesta kommunikationen vilket inte utvecklar elevernas 
kunnande lika mycket som när de själva är aktiva och deltar i diskussioner. 
Levstik (2008 s. 47) rapporterar erfarenhet av samma sak, med undantaget den 
skola hennes undersökning vilar på där det istället är tvärt om; eleverna står för 
den mesta kommunikationen och agerar experter inom begränsade områden 
gentemot andra elever. Till sin hjälp har de förutom läraren, även andra vuxna 
vilket möjliggör än fler samtal om det historiska innehållet.  

Med hjälp av att bland annat ”göra språkliga kopplingar framåt (vad vi ska 
göra) och bakåt (vad vi tidigare gjort) som knyter an till det man nu gör” 
(Doverborg m.fl., 2013, s. 21) ges barnen möjligheter att se hur saker och ting 
hänger ihop, något Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (a.a.), med 
hänvisning till Niel Mercer säger är grundläggande kunskaper. Förmågan att göra 
dessa kopplingar är också det som kännetecknar historiemedvetandet i den 
bemärkelsen som lyfts i detta arbete. 

 Att se hur historiska händelser hänger samman innebär att både lärare och 
elever behöver förstå att de inte ska återskapa och lära sig mänsklighetens 
samlade kunskaper. Istället handlar det om att se de stora dragen, 
generaliseringarna som har lett fram till utvecklingen. Detta menar, med 
hänvisning till Margaret Donaldsons uppgörelse med Piaget, Arevik och Hartzell 
(2007 s. 26, 28), borde vara fullt möjligt även för yngre barn/elever så länge det 
hålls på en konkret nivå.  

På konkret nivå hamnar vi snabbt på hur-frågan, en fråga som enligt Hartsmar 
och Jönsson (2010 s. 159) dominerar historieämnet i ett försök att göra det mer 
attraktivt för eleverna. Även Gustafsson (2009 s. 43) ger uttryck för det när hon 
skriver om hur de samtal om historieundervisningen, om de ens äger rum, som 
förs i de lärarrum hon mött till största delen handlar om tips på övningar och 
inte vad som ska uppnås i undervisningen. Fokuseringen på detta hur är något 
som Hartsmar (2001 s. 16, 81) vill varna för dels för att många av de tips som 
dyker upp där inte är forskningsbaserade och dels för att dessa metoder sällan 
fokuserar på elevernas tänkande i relation till ämnesinnehållet, vilket innebär risk 
för bara ”trevliga inslag” och inte lärande. 
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6 Diskussion 

 
Med utgångspunkt i Skolinspektionens (2015 s. 9–10) kvalitetsgranskning av 
historieämnet i år 7-9, där det framkom att ett utvecklingsområde var att 
förtydliga kopplingen mellan dåtid-nutid-framtid för att på så sätt utveckla 
elevernas historiemedvetande, har detta arbete fokuserat på vad forskning säger 
om yngre elevers förmåga att göra dessa kopplingar, samt vad som krävs av en 
undervisningspraktik för att möjliggöra detta. 

I detta avsnitt följer först en diskussion om metodvalets styrkor och 
svagheter när det gäller att finna svar på mina frågeställningar och hur dessa 
påverkat arbetet. Sedan följer en resultatdiskussion vilken avslutas med tankar på 
vidare forskning. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
I början av arbetet famlade jag länge efter vad jag skulle skriva om och började 
därför läsa in mig på både läroplansteori och allt annat som verkade intressant 
och möjligt att knyta till mitt ämne – vilket jag som sagt inte var helt säker på än. 

De första sökningarna skedde enbart i Summon, detta då jag där dels fick 
väldigt många träffar och dels upptäckte att Summon även söker i Diva. Google 
Scholar testades men valdes bort då det var svårt att förfina sökningarna. I och 
med min läsning av bokryggar på Stockholmsstadsbibliotek valde jag även bort 
Libris som just listar böcker från Sveriges bibliotek. 

Efter mycket läsning, vilken tog mig vidare på alla möjliga avvägar med hjälp 
av referenslistorna, började jag så hitta min slutliga frågeställning. Detta är en 
svaghet i studien då jag nu i efterhand kan se att det finns avhandlingar som jag 
kunnat hoppa över och andra som jag borde ha letat upp eller läst mer noga. 
Tidspress har dock gjort att jag måste begränsa mig någonstans. Att de 
ursprungliga sökningarna endast skedde på svenska är en annan svaghet då det 
visade sig att mycket av den lilla forskning som finns på området ofta är från 
England och USA. Samtidigt ville jag se vad forskningen sa just om svenska 
förhållanden då det var dessa som kritiserats av Skolinspektionen. 

 Detta arbete gör därför inga anspråk på att vara en komplett genomgång av 
den forskning som finns på området trots att den forskningen, visade det sig, 
inte är särskilt omfattande. 

Vilken teoretisk bakgrund de enskilda forskarna stödjer sig på har inte alltid 
vart tydligt framskrivet. Många är de som beskrivit både utvecklingspsykologin 
och det sociokulturella perspektivet och skillnaderna däremellan utan att för den 
skull tydligt säga ”jag stödjer denna teori”. Om och hur detta påverkar resultatet 
kan jag inte uttala mig om, vilket i sig är en svaghet. 

En styrka i studien är däremot att forskning inom historiemedvetande hos 
äldre elever i Sverige satts samman med utländsk forskning inom 
historiemedvetande hos yngre elever. Därtill har blickar riktats mot hur 
förskolan i Sverige arbetar med undervisning. De likheter som framkommit, 
vilka även de ligger till grund för strukturen på arbetet, bör kunna ge en 
fingervisning om hur en undervisning inom historia på lågstadiet kan läggas upp 
för att ge eleverna möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande med fokus på 
förmågan att koppla samman händelser i dåtiden med samtiden och framtiden. 
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6.2 Resultatdiskussion  
 

6.2.1 Olika utgångspunkter när det gäller barns förmåga att utveckla ett 
historiemedvetande  

De två synsätt som tydligast framkommit när det gäller att se på yngre elevers 
förmåga att utveckla ett historiemedvetande som innebär att koppla samman 
dåtid-nutid-framtid stammar ur två olika teoretiska traditioner; antingen så har 
barn förmåga att utveckla ett historiemedvetande, eller så har de inte förmåga att 
utveckla ett historiemedvetande. Utvecklingspsykologin lutar åt det senare 
synsättet: eleverna är för unga, de kan inte tänka abstrakt, logiskt eller skilja på 
tid och rum (Hartsmar & Jönsson 2010 s. 134; Rudnert 2009 s. 62, 2010 s. 74; 
Schüllerqvist 2005 s. 69–70) vilket gör att det inte heller ansets vara någon större 
mening med att försöka undervisa i historiemedvetande. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet framhålls istället att eleverna visst kan utveckla 
historiemedvetandet så länge förutsättningarna och kontexten är den rätta. 

Stephen Thornton och Ron Vukelich (Barton 2008 s. 63–64) undersökning 
från 1988, som i likhet med Piaget, befäste att barn inte förmår skilja på tid och 
avstånd förrän vid 7 års ålder och kan ordna årets högtider kronologiskt vid 9 års 
ålder har ifrågasatts av flera forskare. Bland annat av Britta Alin-Åkerman 
(Rudnert 2009 s. 62) som 2008 visade att barn redan vid 7 års ålder ofta kan 
både klockan och veckodagarna samt använda sig av uttryck som morgon, 
eftermiddag och kväll när de berättar. Arevik och Hartzell (2007 s. 28) refererar till 
Margaret Donaldsons uppgörelse med Piaget från 1989 som, i likhet med Scott 
Careys undersökning från 1985 (Levstik 2008 s. 31), visar att även yngre barn har 
förmåga att tänka abstrakt och skapa struktur – så länge det handlar om en för 
dem konkret och välbekant kontext. Dessa, och liknande, resultat ligger till 
grund för att man i dag anser att även yngre elever kan utveckla ett 
historiemedvetande – det är inte bara den biologiska mognaden som styr 
utvecklingen utan även de sociokulturella erfarenheter som eleverna gör i och 
utanför skolan (Hartsmar 2001 s. 119; Rudnert 2009 s. 63, 2010 s. 90).  

 

6.2.2 Synliga samband mellan undervisningspraktik och utvecklandet av ett 
historiemedvetande 

I mitt sökande efter samband mellan genomförd undervisningspraktik och 
elevers förmåga att koppla samman händelser i dåtid, nutid och framtid fann jag 
en överrensstämmelse i forskningsresultaten vad gäller undervisningens 
avgörande för utvecklandet av ett historiemedvetande. Ett historiemedvetande 
utvecklas inte ”av sig självt” i takt med elevernas stigande ålder utan 
undervisningen behöver stimulera denna utveckling. Doverborg, Pramling och 
Pramling Samuelsson (2013 s. 38) skriver om hur du aldrig kan lära dig läsa och 
skriva om du aldrig möter ett skriftspråk. Detsamma borde gälla för 
utvecklandet av historiemedvetandet. Utan arbete med tidslinjer kommer dessa 
heller inte förstås likväl som kopplingar mellan dåtid-nutid-framtid inte kan 
göras om det aldrig uppmärksammas att de finns och tillfälle ges att både se dem 
och uttrycka dem med ord. 

I följande avsnitt diskuteras de undervisningspraktiker som förekommit i de 
granskade studierna och som visat sig vara användbara för synliggöra elevernas 
historiemedvetande. De olika metoderna är på inget sätt exklusiva för 
historieämnet, inte heller något nytt och revolutionerande. I många fall handlar 
det istället om att genom ett förändrat synsätt och medvetandegörande hos 
läraren använda ”gamla” metoder på ett ”nytt” sätt. 



Eleonore Törnqvist 

24 
 

6.2.2.1 Tidsuppfattning  

Trots att forskning påpekar de sociokulturella erfarenheternas vikt vid 
utvecklandet av ett historiemedvetande (Hartsmar 2001 s. 119; Rudnert 2009 s. 
63, 2010 s. 90) går det inte att helt bortse från den biologiska mognaden. 
Hartsmar (2001 s. 22, 25, 238) påpekar att de yngre eleverna, som håller på med 
de längsta tidsperspektiven när det gäller historieämnet, också är de som inom 
matematiken håller på att lära sig handskas med stora tal. I Hartsmars (2001) 
undersökning nämner hon arbete med tal upp till tiotusen, i läroplanens 
kunskapskrav för matematik i skolår 3 (Lgr 11 2011 s. 67) står att heltalsområdet 
0-200 ska kunna hanteras ”tillfredställande” vid addition och subtraktion. Inom 
historieämnet är kunskapskraven bland annat att i ”viss utsträckning använda 
tidslinjer” (Lgr 11 2011 s. 178) vilket kan tolkas generöst men samtidigt ska 
eleverna kunna redogöra för människans tidiga historia (a.a.) vilket borde kräva 
”tillfredsställande” kunskaper när det gäller tal upp till ett par miljoner, beroende 
på var gränsen för människans uppkomst dras. Detta tyder på en utmaning 
vilken Hartsmar (2001 s. 239) menar går att övervinna så länge arbetet sker i 
konkret kontext och hänsyn tas till elevernas erfarenheter. 

Förutom svårigheter att handskas med stora tal har många elever svårt att 
skilja historieämnets oftast linjära tid från årstidernas och klockans cykliska tid 
(Gustafsson 2009 s. 52; Hartsmar 2001 s. 119). Denna skillnad problematiseras 
sällan i klassrummen utan eleverna lämnas ensamma i att förstå varför klockan 
inte kan användas när vi talar om historia, likväl som de ofta lämnas ensamma 
när det gäller grundläggande begrepp som exempelvis skillnaden mellan landet – 
nationen och landet – där sommarstugan finns (Doverborg m.fl., 2013, s. 21; 
Hartsmar, 2001, s. 14). Även här handlar det om att knyta an till elevernas 
erfarenheter så att de kan utveckla förståelse för nya begrepp genom att gå från 
det konkreta till det abstrakta likväl som från det abstrakta till det konkreta. 
Rudnert (2009 s. 73–74) hänvisar till Linda Levstik och Keith Barton och menar 
att begreppen måste vara begripliga för att en, i detta fall, tidsuppfattning ska 
kunna utvecklas.  

I ett försök att tydliggöra skillnaden vad gäller linjär och cyklisk tid lät 
Gustafsson (2009 s. 52) eleverna i sin klass tillverka pärlband där månaderna 
representerades av 12 svarta pärlor och varje nytt årsskifte av en pärla i 
avvikande färg. Dessa pärlband jämfördes sedan både eleverna emellan, olika 
födelsemånad gav olika långa band, och med lärarnas betydligt längre band för 
att på så sätt kunna prata om tiden före elevernas födelse. Liknande pärlband 
skulle kunna användas för att ”zooma in” på månad, vecka, dag, timme, sekund, 
eller för att ”zooma ut” på decennium, sekel, millennium och miljoner år. 

Bartons (2008, s. 3–64, 67) och Levstiks (2008, s. 72, 76, 86) studie på yngre 
elevers förmåga att sortera bilder kronologiskt, försöka tidsbestämma bilden 
samt motivera sina val, visade att de allra flesta barn, från 6 års ålder, klarade 
detta utan problem. Förbehållet var dock att eleverna utgick från nutiden. Med 
utgångspunkt i de äldsta bilderna blev det allt för svårt vilket medförde att de 
försöken lades ned i ett tidigt skede (Barton & Levstik, 2008, s. 79–92).  

Ovanstående kan tjäna som ett illustrativt exempel till varför flera forskare 
anser att den ”lilla” historien, med utgångspunkt i elevens erfarenheter, är ett bra 
utgångsläge för att utveckla historiemedvetenhet (Barton 2008 s. 63; Barton & 
Levstik 2008 s. 97; Cooper 2005 s. 1; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 157; Levstik 
& Barton 2008 s. 142; Lozic 2011 s. 41). Då historiemedvetande, i förståelsen 
förmåga att koppla samman dåtid-nutid-framtid – så som ligger till grund för 
detta arbete, kan förstås allt ifrån att koppla gårdagen till morgondagen eller 
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andra världskriget till nästa riksdagsval eller ännu längre tidsspann, lämpar sig 
den lilla historien väl för att utveckla denna förmåga. 

Risken med att bara utgå från eleverna och den lilla historien är emellertid att 
undervisningen blir allt för lösryckt (Hartsmar 2001 s. 75), samtidigt tappas lätt 
orsak – verkan perspektivet. En allt för stark fokusering på kronologin leder 
dock lätt tanken till att historia enbart handlar om dåtid (Hartsmar & Jönsson 
2010 s. 132) vilket gör att Hartsmar (2001 s. 76, 82) förespråkar en kombination 
av tematisk och kronologisk undervisning. 
 

6.2.2.2 Ordförråd 

En av orsakerna till att studier med utgångspunkt i utvecklingspsykologin har 
ifrågasatts är att de inte tagit hänsyn till den naturliga språkutvecklingen; det 
faktum att barn inte har tillgång till, och därför inte kan använda, samma ord 
som vuxna när de förklarar (Barton & Levstik 2008 s. 81, 93, 97; Rudnert 2009 s. 
62, 68). Som jämförelse kan nämnas att barn vid skolstart beräknas ha förståelse 
för ca 10 000 ord och vid 17 års ålder ca 50 000- 70 000 ord (Fridolfsson 2008 s. 
25–26; Myrberg I: Preutz 2012). Hur stor skillnaden är mellan barn och vuxna 
kan bara spekuleras i. 

Rudnert (2009 s. 62, 69–70) beskriver en undersökning där barns annorlunda 
sätt, jämfört med vuxna, att använda de ord de har blev tydligt; ordet gammal 
symboliserade för barnen det som var slitet och nött medan framtid 
symboliserade de nya, blanka föremålen – de som var längre ”fram” i tiden. I 
samband med detta hänvisar Rudnert (a.a.) till Gustav Jahoda, Hilary Cooper 
samt Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson och påpekar vikten 
av medvetande om att barn enligt det sociokulturella perspektivet först lär sig 
begrepp och senare innebörden i begreppen; igår kan alltså betyda närsomhelst i 
dåtiden. 

 Detta ställer krav på läraren att dels försöka tolka och förstå vad eleverna 
menar; igår som i ”förra veckan” eller ”förra sommaren”, eller kanske ”igår 
morse”, ”i går kväll” eller ”häromdagen”, och dels att utifrån denna tolkning ge 
eleverna tillgång till ett utökat och mer precist språk. Denna utökning av 
ordförrådet gäller inte bara tidsord utan generellt så att eleverna kan verbalisera 
skillnaden på ett äldre, oanvänt föremål och ett nyare, välanvänt/slitet föremål 
utan att hamna i en formulering liknande ”Den är gammal fast ny och den är ny 
fast gammal”. 

Många lärare möter idag helt nyanlända elever i sina klassrum och här kan en 
kombination av svenska och historia vara användbar, då med hjälp av bilder. 
Bilder har en positiv inverkan på ordförrådet, både genom att illustrera konkreta 
begrepp som kanske är nya/svåra för eleverna och dels genom att med hjälp av 
bilderna skapa narrativ (Arevik & Hartzell 2007 s. 121; Gustafsson 2009 s. 55–
56; Rudnert 2009 s. 66–67). Narrativ kännetecknar historieämnet i och med att 
alla händelser har en början, en mitt och ett slut och involverar både plats, 
personer, problem och lösningar. Utan dessa blir historien inte mer än en 
uppräkning av årtal (Levstik & Barton 2011 s. 5). Bilder i undervisningen kan 
också, likt drama, locka eleverna att samtala mer vilket ger fler perspektiv på 
händelserna (Levstik & Barton, 2008, s. 143).  

 
 

  



Eleonore Törnqvist 

26 
 

6.2.2.3 Inlevelse 

De två gestaltande projekt som beskrivs av Hartsmar och Jönsson (2010 s. 161–
162) motiveras med att eleverna genom lek, inlevelse och praktiskt handlande 
ska utöka sin empati, självförståelse och sitt historiemedvetande. Inlevelsen är en 
viktig ingrediens, utan den stannar gestaltandet vid en utklädningslek utan 
lärande (a.a.). Med andra ord kan inte en lek eller tidsresa ”stoppas in” i 
undervisningen enbart med motiveringen ”det är bra att använda dessa 
undervisningsformer”. Istället krävs en tydlig idé om vad eleverna ska få 
förståelse för genom leken då det påverkar upplägget. Handlar det exempelvis 
om livsvillkor för fattiga/rika, skillnaden på att växa upp under krig/fred eller 
om jämställdhet mellan könen kan samma lek gestaltas på olika sätt. 

Användandet av skönlitteratur som komplement till läroboken är ett annat 
sätt att dels knyta an till elevernas liv och erfarenheter och dels ge möjlighet till 
inlevelse genom identifiering med någon av karaktärerna (Ingemansson 2007 s. 
96; Rudnert 2010 s. 77). I Ingemanssons (2007 s. 12) undersökning läste 
eleverna, som är 10-11 år, boken själv och hade efterföljande boksamtal och 
skrivuppgifter för att genom dessa utveckla historiemedvetandet. För de yngre 
eleverna förespråkar Linda Levstik och Keith Barton istället högläsning av 
skönlitteratur inom historieämnet för att undvika problem med bristande 
läsförmåga hos eleverna (Rudnert 2010 s. 77).  
 
 

6.2.2.4 Samtal och samspel 

Kommunikation och samspel är två av de faktorer som påverkar lärandet 
positivt (Doverborg m.fl. 2013 s. 15, 19–22; Hartsmar & Jönsson 2010 s. 137) 
Dessa är på intet sätt exklusiva för historieämnet, men heller inga som kan 
förbigås. Med samtalets hjälp kan det upplevda, som exempelvis skett genom 
gestaltning eller med hjälp av skönlitteratur, fördjupas och ge en förståelse för de 
historiska sammanhangen skriver Ingemansson (2007 s. 97). 

Genom att låta elevtänkande och ämnestänkande mötas i undervisningen, 
och inte fokusera starkt på att följa historieboken, utvecklar inte bara elevernas 
ordförråd utan kan också minska risken för att de från början ofta intresserade 
barnen så småningom tappar intresset för skola och lärande (Arevik & Hartzell 
2007 s. 25; Levstik & Barton 2011 s. 8–9). Levstik (2008 s. 50) skriver om vikten 
av att ta till vara på barnens nyfikenhet och ge dem tillgång till många sätt att 
dels finna svar men framförallt att dela det som upptäckts, förståtts och 
missförståtts med andra.  

Att Levstik nämner att även missförstånden ska få delas får mig att tänka på 
en sekvens ur den tecknade filmen ”Familjen Robinsson”6 där just misstagen 
hyllas eftersom det, enligt filmen, bara är genom dem du verkligen lär dig 
någonting. Tänker jag tillbaka på mina egna lärdomar i livet ligger mycket 
sanning i detta uttalande. För att detta ska vara möjligt krävs dock ett tillåtande 
klassrumsklimat. Ett sådant kan inte skapas utan samtal och samspel eleverna 
emellan. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (Doverborg m.fl., 2013, s. 
21) skriver om hur samtal kan utveckla historiemedvetandet genom språkliga 
kopplingar till vad man gjort och vad man ska göra härnäst vilket författarna, 
med hänvisning till Niel Mercer, dels anser är grundläggande kunskaper men 
också synliggör hur dåtid-nutid-framtid hänger ihop. Att i samband med detta 
föra samtal på metakognitiv nivå om ämnet, i ämnet och om sitt eget lärande 
                                                           
6 Familjen Robinsson, 2007, Disneyklassiker nr 47 
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hjälper eleverna att utveckla historiemedvetandet än mer och samtidigt ge en 
förståelse för att historien är föränderlig (Hartsmar 2001 s. 15, 83; Ingemansson 
2007 s. 98). Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013 s. 62–63) 
hänvisar till flera forskare som menar att små barn naturligt kommunicerar på 
två plan när de leker då instruktioner och förhandlingar om vad som ska ske 
härnäst ges samtidigt som de behåller sina roller. Leken i sig kan alltså vara ett 
sätt att föra in både inlevelse och metakognitiva samtal i historieundervisningen 
för att på så sätt utveckla historiemedvetandet hos de yngre eleverna. Detta 
skulle svara väl mot läroplanens skrivelse om ”[s]kapande arbete och lek [som] 
väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lgr 11, 2011, s. 9). 

 
 

6.2.2.5 Ämnesintegrering 

Klassiska sagor, såsom Bockarna Bruse och Guldlock, lämpar sig väl till att träna 
på kronologi genom återberättande (Gustafsson 2009 s. 51, 54–56). Gustafsson 
(a.a.) beskriver att arbetssättet hon använde sig av i sin klass inte är något nytt i 
sig, det har använts inom svenskämnet i många år för att träna på genrer. 
Skillnaden nu var att hon lyssnade efter andra saker, såsom vilken typ av ord de 
använde sig av när de återberättade för att på så sätt få syn på elevernas 
historiemedvetande. De arbetade även mer uttalat med hur texten i sig, genom 
ordval och uttryck, kan avslöja vilken tidsperiod den avser utspela sig i (a.a.).  

Det arbete Martina Gustafsson gjort i sin klass skulle kunna benämnas 
temaarbete/ämnesintegrering där historia och svenska möts. Denna typ av 
ämnesintegrering, där ett vedertaget arbetssätt inom ett ämne flyttas över till ett 
annat, inte med hjälp av timmar av planering, utan med ett skiftande i fokus hos 
läraren när den lyssnar på eleverna är något som har flera fördelar. Dels själva 
tidsaspekten; om ett arbetsmoment svarar mot flera ämnen och kunskapskrav så 
frigörs tid till att fokusera på annat som de enskilda, specifika eleverna behöver 
träna på. Dels så blir inte skoldagen lika ”uppdelad” i ämnen utan mer lik 
”verkligheten” och dels så får läraren en annan helhetssyn på elevernas 
kunskaper.  

 

6.2.2.6 Demokratiuppdraget 

Skolinspektionen (2015 s. 5, 9, 13) menar att en undervisning som inte tar 
hänsyn till elevernas erfarenheter och utvecklar deras förmåga att se samband 
mellan dåtid-nutid-framtid strider mot skolans demokratiska uppdrag. Detta 
bottnar i att ett av de starkaste argumenten för historieämnets relevans i dagens 
svenska skola är demokrati och samhällsutveckling eftersom det är genom 
kunskap om hur det förflutna, genom olika tolkningar, påverkar samtiden som vi 
kan forma vår framtid (Hartsmar 2001 s. 79; Levstik & Barton 2011 s. 2–3, 9; 
Lozic 2011 s. 27; Lundgren 1979 s. 15; Rosenlund 2011 s. 11).  

För att kunna vara aktivt deltagande i en demokrati krävs en insikt om att de 
val vi gör idag påverkar framtiden på olika sätt. Med detta följer, 
förhoppningsvis, en förståelse för att det samhälle vi har idag är ett resultat av de 
val andra har gjort före oss. Detta i sin tur visar på vikten av historiekunskaper 
då vi utifrån dessa kan få syn på vilka val som gett vilket resultat. 

Arevik och Hartzell (2007 s. 26) poängterar att det inte handlar om att 
återskapa och lära sig mänsklighetens samlade kunskaper för att kunna forma 
framtiden, utan att det istället handlar om att se de stora dragen, 
generaliseringarna, som gjort att vi är där vi är i dag. Detta medför en förståelse 
av den kronologiska, linjära, tiden då förhållandet orsak – verkan blir svår att se 
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annars, likväl blir en intrig svår, om än inte omöjlig, att följa om den inte 
presenteras kronologiskt (Hartsmar 2001 s. 73). 

Demokratiuppdraget handlar inte bara om att förbereda eleverna för ett liv 
efter skolan utan även om att själva undervisningen ska bedrivas demokratiskt 
och fostra eleverna till ” kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer” 
som  kan visa respekt, generositet och tolerans (Lgr 11 2011 s. 7, 9). 

Hartsmar och Jönsson (2010 s. 140) refererar till Lena Aulin-Gråhamn, 
Magnus Persson och Jan Thavenius som problematiserat estetiska lärprocesser. 
Deras slutsats är att dessa hjälper till att demokratisera skolan då estetikens 
osäkerhet och mångtydlighet öppnar för dialog och diskussion vilket i sin tur 
utvecklar tankar och känslor då fasta kunskaper ifrågasätts.  

 
6.3 Sammanfattning och vidare forskning 
Syftet med detta arbete var att ta reda på vad forskning säger om yngre elevers 
förmåga att koppla samman dåtid-nutid-framtid samt se om samband mellan 
denna förmåga och undervisningspraktiken kan urskiljas.  

Klart framträder en bild av att forskning med utgångspunkt i 
utvecklingspsykologin menar att yngre elever är oförmögna att göra dessa 
kopplingar medan forskning med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 
menar att yngre elever visst är förmögna till detta. 

Vad som också kunnat konstateras i resultatet är hur stark påverkan 
undervisningens upplägg har för elevernas lärande. Även om mycket forskning 
idag menar att barn har förmåga till ett utvecklat historiemedvetande behöver 
man som lärare vara uppmärksam på de svårigheter som finns att kunna få syn 
på detta då eleverna dels använder ett annorlunda vokabulär och dels har svårt 
med stora tal. Till detta kommer bekymmer med att eleverna ofta lär – eller nyss 
lärt – sig klockan i de yngre årskurserna och att de då uppfattar tiden som cyklisk 
medan den i historiesammanhang oftast är linjär. Allt detta är dock  överkomligt 
med hjälp av genomtänkt, konkret undervisning som tar avstamp i elevernas 
erfarenheter. Det  handlar om att i samspel med andra, utifrån egna erfarenheter 
med hjälp av metakognitiva samtal och konkret material utveckla en 
begreppsförståelse och ett ordförråd som möjliggör verbalisering av förståelsen 
för skillnaden mellan linjär och cyklisk tid, den egna platsen i historien och hur 
framtiden kan påverkas. 

En empirisk studie som exempelvis fokuserar på tidslinjens eller lekens 
användning, hur elevens ”lilla” historia kopplas till den ”stora” eller hur 
metakognitiva samtal och begreppsundervisning genomförs är en tänkbar 
fortsättning på detta arbete.  
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