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Sammanfattning: 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur historiemedvetande beskrivs i 
forskningslitteratur och varför det framställs vara till vikt för historieundervisning och 

lärande. Det har även setts till vilka didaktiska verktyg som framhålls i forskningen för 
att utveckla historiemedvetandet hos eleverna. Begreppet historiemedvetande är en del 

av kursplanen i historia och dess beskrivning jämförs i detta arbete med forskningens 
definitioner på begreppet. I den forskning som granskats definieras historiemedvetande 

som sambandet mellan dåtid, nutid och framtid, vilket stämmer väl överens med 
läroplanen.  

 
Resultatet visar att det finns forskning om arbetssätt med syfte att stärka 

historiemedvetandet och i detta examensarbete presenteras några av dessa studier. 
Studierna visar att det är möjligt att utveckla elevernas historiemedvetande med hjälp 

av olika arbetssätt vilket medför att de kan ses som användbara i undervisningen. 
Gällande vikten av historiemedvetandet synliggörs det i forskningen att detta har 

påverkan på såväl demokratin som förståelsen för sig själv och andra, något som inte 
tydligt framkommer i läroplanens beskrivning av begreppet. Det framkommer att 

elever till synes tar till sig mer av undervisningen om denna kan kopplas till det egna  
livet, vilket i sin tur kan bidra till ett mer utvecklat historiemedvetande.   
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1. Inledning 
 

Historia är ett ämne som ända sedan min egen skolgång och barndom legat mig varmt 

om hjärtat. Att få höra äldre berätta om sina upplevelser, att få granska gamla föremål 
för att sedan fundera över de människor som en gång skapat dessa eller brukat dem 

kan ge en känsla av samhörighet och förståelse för svunna tider.  
 

I sökandet efter lämpligt ämne för detta examensarbete kom jag över en rapport som 
Skolinspektionen (2015) publicerat under senare delen av 2015 och som väckte mitt 

intresse. I rapporten framkommer det att elevernas historiemedvetande inte håller en 
godtagbar nivå på grund av brister i undervisningen. Detta blev således utgångspunkten 

för mitt examensarbete där begreppet historiemedvetande fått en betydande roll. 
Rapporten behandlade just historiemedvetande, ett begrepp som jag tidigare hört men 

inte lagt någon energi på att granska noggrannare. Läsningen av denna väckte dock en 
hel del frågor, såsom vad historiemedvetande innebär, varför det är viktigt för eleverna 

och hur lärare ska förhålla sig till begreppet. Ytterligare en fråga som väcks är alltså vad 
som kan orsaka brister eller framgångar i historieundervisningen när det gäller att 

utveckla elevernas historiemedevetenhet. Efter att ha tagit del av rapporten och 
intresset väckts blev nästa steg att undersöka vad läroplanen innehåller som kan kopplas 

till detta begrepp, vilket stärkte mitt nyväckta intresse och min nyfikenhet ytterligare. 
Om det ska vara möjligt att utveckla ett historiemedvetande hos eleverna i skolan, måste 

inte lärare då kunna skaffa sig vetskap om detta begrepp och hur det kan utvecklas? 
 

Efter att ha tagit del av informationen i rapporten som nämns ovan och funderat kring 
de frågor som uppkommit har syftet kunna formulerats. Syftet med detta arbete blev 

således att undersöka begreppet historiemedvetande närmare och hur detta kan förstås 
av lärare. Jag vill även i denna litteraturstudie se vad forskningen menar kan utveckla 

historiemedvetandet och om lämpliga arbetssätt för detta förekommer i litteraturen 
som eftersökts. En viktig del i arbetet blir även att undersöka hur detta begrepp 

framstår och förklaras i läroplanen eftersom denna ligger till grund för lärares planering 
och utförande av sin undervisning i ämnet historia.  

 
För denna studie har historiedidaktisk forskning eftersökts och granskats. Eftersom 

begreppet historiemedvetande inte är riktat till en viss åldersgrupp har forskning som 
inriktats på olika åldrar använts i sökandet efter svar på mina frågor, trots att jag själv 

läser inriktningen mot de lägre åldrarna på lärarprogrammet.  Den ursprungliga tanken 
var att enbart forskning som uppkommit under en tioårsperiod skulle användas, men 

detta har visat sig vara svårt eftersom även den senare forskningen hänvisar till äldre 
litteratur när det kommer till begrepp och teorier. På grund av detta har begränsningen 

till tioårsperioden enbart använts vid efterforskningar av litteratur gällande studier av 
didaktiska verktyg för utvecklandet av historiemedvetandet. Vid sökandet av relevant 

forskning för annat har jag istället valt att fokusera på vissa framstående forskare inom 
historiedidaktiken som behandlat de ämnen som varit av intresse för den här studien. 
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden framgår det varför detta ämne är värt att undersöka samt vad som ligger 
till grund för studien. Bakgrunden ska även ge en ökad förståelse för hur begreppet 

historiemedvetande uttrycks och används. Som nämnts i inledningen är den rapport 
som Skolinspektionen (2015) publicerat relevant då denna uttrycker ett problemområde 

inom historieundervisningen i svenska skolor. Här är även läroplanen och dess 
kommentarer av intresse eftersom det är skolans styrdokument som ska verka ledande 

i planering, utformning och bedömning av undervisningen. Den tidigare läroplanen får 
även utrymme eftersom den innehåller begreppet historiemedvetande vilket är det 

relevanta för denna studie.  
 

2.1 Skolinspektionens rapport om historiemedvetande 

 

Skolinspektionen (2015: 6-36) publicerade i slutet på 2015 en rapport som bottnar i en 
undersökning utförd på 27 grundskolor runt om i Sverige. I rapporten framkommer 

det att den undervisning som ska möjliggöra att elever utvecklar sitt historiemedvetande 
är till synes bristfällig. Historiemedvetandet bör, enligt Skolinspektionen, utvecklas 

genom fyra av de i läroplanen framskrivna förmågorna ”använda en historisk 
referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, 

kulturmöten och utvecklingslinjer”, ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som 
grund till att skapa en historisk referensram”, ”reflektera över sin egen och andras 

användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv” samt ”använda 
historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används”. 

Om undervisningen inte ger eleverna möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande 
kan de gå miste om kunskaper som kan kopplas till skolans demokratiska uppdrag och 

dess möjligheter att utbilda aktiva samhällsmedborgare.  Undersökningen har även sett 
till hur undervisningen genomförs av lärarna och vilken möjlighet eleverna får till att 

samtala om och reflektera över innehållet eftersom detta ska vara av vikt för elevernas 
lärande. Här menar Skolinspektionen att de flesta besökta skolorna måste se över vilka 

möjligheter eleverna faktiskt får till dessa samtal och reflektioner eftersom dessa 
möjligheter inte erbjuds eleverna i önskvärd omfattning. I rapporten framkommer det 

även rekommendationer för hur historieundervisningen ska kunna höjas 
kvalitetsmässigt. Dessa rekommendationer är att lärarna måste få en bättre förtrogenhet 

med läroplanen, att undervisningen ska ge möjligheter till elevernas utvecklande av 
förmågorna i ämnet samt att lärarna ser över läromedlen och användningen av dessa 

för att kunna försäkra sig om att eleverna får möjlighet att utveckla de ämnesspecifika 
förmågorna.  Vidare menar Skolinspektionen att dessa brister i skolans 

historieundervisning bör ses som allvarliga och att således inte läroplanen efterföljs på 
ett godtagbart sätt vilket påverkar utbildningens kvalitet. Det framkommer att mycket 

av den undervisning som sker hade varit möjlig att utveckla till en nivå där elevers 
historiemedvetande aktiverats och därmed haft möjlighet att utvecklas. Att en 

utveckling av undervisningen sker på detta vis är, enligt Skolinspektionens rapport, 
sällan förekommande.  

 

2.2 Historiemedvetande i läroplanen 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Skolverket, 

2011a: 172-173) kursplanen för historia, framkommer det i syftesdelen att 
undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt 

historiemedvetande: 
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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 insikt om att det förflutna präglar 
vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden (Skolverket, 

2011a:172) 

 

Begreppet beskrivs alltså i läroplanen som en förståelse för hur dåtiden påverkar vår 
förståelse för nutiden samt ger oss en uppfattning om den framtid vi ännu inte upplevt. 

I kunskapskraven för såväl årskurs 6 som 9 förekommer även kopplingar till 
historiemedvetandet. Under kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 framkommer det 

att: 

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, 
politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika 

tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har 

påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss 
del underbyggda hänvisningar till det förflutna (Skolverket, 2011a: 182). 

Eleven kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla 

resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika 

framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder 
(Skolverket, 2011a:182).  

 

För årskurs 9 ser kunskapskraven för betyget E liknande ut: 
 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, 
skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom 

att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och 
konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 

handlingar[ ...] Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och 

värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några 
utvecklingslinjer genom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor 

och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger då 
också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar 

sitt resonemang med […] hänvisningar till det förflutna och nuet 

(Skolverket, 2011a: 184).  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om […] 

samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika  
uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få (Skolverket, 

2011a: 185).  

 
Även andra delar av läroplanen kan kopplas till historiemedvetande. I kapitlet Skolans 

värdegrund och uppdrag framkommer det att undervisningen ska ha vissa övergripande 
perspektiv, där det historiska perspektivet är ett av dessa.  

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för 
samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till 

dynamiskt tänkande (Skolverket, 2011a:9). 
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2.2.1 Kommentarmaterial till kursplanen i historia 
 

Skolverket har även publicerat ett kommentarmaterial till kursplanen för att lärare och 

rektorer ska ha möjlighet att skaffa sig en djupare förståelse för denna. I materialet 
nämns återigen begreppet historiemedvetande: 

 

Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett 
historiemedvetande. Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, 

varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg. 
Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, 

men människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Att 

på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva 
berörs av och deltar i, är ett uttryck för ett utvecklat historiemedvetande. 

Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva en del av historien, ämnet 
begränsas inte till att handla bara om andra människor för länge sedan. 

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

framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför 
att utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverket, 2011b:6). 

I kommentarmaterialet ges till synes en bredare förklaring till vad begreppet 

historiemedvetande innefattar än vad som framkommer i läroplanen.   
 

2.2.2 Begreppet historiemedvetande i tidigare läroplan 
 

Begreppet förekommer även i den tidigare läroplanens (Lpo 94) kursplan för 
historieämnet, vilket kan vara av vikt att ta upp: 

Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se 
sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende. Den 

skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att utvidga sin omvärld i en 
tidsdimension och ge dem möjligheter att leva sig in i gångna tider och de 

förutsättningar som då funnits för människans liv och verksamhet. 
Undervisningen skall på det sättet utveckla elevernas historiemedvetande 

och ge dem ett historiskt perspektiv på tillvaron. De kunskaper som 

eleverna får om det förflutna skall bidra till en förståelse av nutiden 
(Utbildningsdepartementet: 1994:26). 

Vidare framkommer det som mål i Lpo 94 att eleven ”förvärvar en grundläggande 

historiesyn och ett historiemedvetande, som underlättar förståelsen för händelser och 
skeenden i nutiden och en beredskap inför framtiden” och under rubriken ”Tid och 

historiemedvetande” står det ”historieämnet är uppbyggt utifrån tiden och 
historiemedvetandet som överordnade begrepp. Genom att eleverna får kunskaper om 

huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs deras bild av omvärlden en  
tidsdimension. Kontinuitet, förändring och omvandling är viktiga i detta 

sammanhang”. Senare under samma rubrik kan man även läsa följande: ”Ämnet skall 
göra eleverna medvetna om att de lever i tiden: då - nu - sedan. De har själva 

tillsammans med sin familj, sin släkt, sin hembygd, sitt land en historia. Kunskapen om 
detta ger dem förståelse för människor och livsvillkor under skilda epoker och därmed 

referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden” 
(Utbildningsdepartementet, 1994:27). 
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2.3 Skolans övergripande mål i läroplanen 

 
I läroplanen (Skolverket, 2011a: 7-9) förekommer inte bara olika kursplaner utan även 

övergripande mål för grundskolan. Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag 
(Skolverket, 2011a: 7-9) framkommer det exempelvis att skolan ska vila på en 

demokratisk grund, att skolorna runt om i landet ska förmedla och arbeta för att 
eleverna ska respektera de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska värderingarna 

som finns i samhället. Skolan ska även arbeta för att förebygga diskriminering eller 
kränkande behandling och visa fördelar med kulturell mångfald. Skolan ska vara öppen 

för olika uppfattningar och ”ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare”. Vidare står det i läroplanen (Skolverket, 2011a:9) att ”skolan har i 
uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de 
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver”. I detta avsnitt förekommer även en koppling till historia, som även nämnts 
tidigare, nämligen ”Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse 

för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande” 

 

2.4 Sammanfattning 
 

Skolinspektionen (2015:6-9) beskriver i sin rapport historiemedvetande som ett centralt 

begrepp och det övergripande syftet med undervisningen i ämnet historia. Detta kan 
då styrkas med att begreppet eller kopplingar till detta framgår på flera ställen i 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) samt i det kommentarmaterial till 
kursplanen i historia som Skolverket (2011b) publicerat. Då begreppet även 

förekommer i den äldre läroplanens kursplan för ämnet historia 
(Utbildningsdepartementet, 1994) kan ses att begreppet inte är något nytt inom det 

svenska skolväsendet. Trots att begreppet nu använts i skolans läroplan över en längre 
tid framgår det av Skolinspektionens rapport (2015:9) att skolorna brister i att utforma 

undervisningen så att eleverna ges möjligheter att utveckla denna centrala och till synes 
viktiga kunskap. 
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3. Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur historiemedvetande beskrivs i 
forskningslitteratur och varför det framställs vara till vikt för historieundervisning och 

lärande. Vidare är syftet att belysa vilka didaktiska verktyg som framhålls i forskningen 
för att utveckla historiemedvetandet hos eleverna samt hur elevers historiemedvetande 

kan uppmärksammas av lärare.  
 
 
 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur definieras historiemedvetande i forskningen? 

  Vilka skillnader och likheter finns mellan de definitioner som återfinns i 

forskningslitteraturen och läroplanens beskrivning? 

 Hur uppmärksammas elevers utveckling av historiemedvetande? 

 Vilka didaktiska verktyg nämns i litteraturen som användbara i syfte att stärka 
historiemedvetandet hos eleverna i skolan? 

 Varför är ett historiemedvetande av vikt enligt forskningslitteraturen? 

 

 

 
 

4. Metod 
 

För denna studie har metoden systematisk litteraturstudie använts, vilket beskrivs 
nedan. I sökandet efter litteratur har såväl databassökningar som manuella sökningar 

gjorts eftersom en del av den forskning som undersökts hänvisar till andra källor som 
fått eftersökas med manuella metoder. 

 
4.1 Systematisk litteraturstudie 

 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:25-34) finns det olika typer av litteraturstudier som 

innehar lite olika tillvägagångs- eller analyssätt. Enligt författarna finns det några olika 
beskrivningar på hur den systematiska litteraturstudien genomförs, bland annat att 

denna tydligt ska uppvisa vilka metoder som använts i sökningen efter litteratur. I 
boken hänvisas det till The Campbell Collaboration som ska ha satt upp fyra kriterier 

för den systematiska litteraturstudien. Dessa kriterier innebär att det i studien ska finnas 
en tydlig beskrivning av den metod och det urval som använts vid sökningen, att den 

sökstrategi som använts redovisas, att de utvalda studierna genomgår en systematisk 
kodning samt slutligen att metaanalys ska, om möjligt, användas vid sammanställningen 

av resultatet. Vidare påpekar författarna att ett önskemål som tyvärr inte alltid går att 
uppnå är att all den forskning som kan ses som relevant ingår i studien. Arbetet med 

en systematisk litteraturstudie har alltid flera steg som följs för att arbetet ska bli 
fullständigt. 

 



 

7 
 

I denna studie beskrivs såväl metod som urval utförligt och sökstrategin redovisas 

genom såväl text som tabeller. De texter som valdes ut samlades i ett dokument där de 
färgkodades utifrån dess relevans för de olika frågeställningarna, där exempelvis texter 

innehållande definitioner på begreppet historiemedvetande fick en blå färg och så 
vidare. Vissa texter markerades med flera färger eftersom de var relevanta för flera av 

frågeställningarna i denna studie. En metaanalys har utförts genom att de olika texterna 
sammanförts och slutsatser dragits utifrån dessa. Detta tillvägagångssätt har använts för 

att uppfylla de kriterier som nämns ovan. 
 

4.1.2 Etiska överväganden 
 

Vid utförandet av forskning finns det forskningsetiska principer att förhålla sig till. I en 
litteraturstudie som denna ställs inte frågorna till personer utan till annan forskning och 

etiska överväganden bör göras gällande urvalet och resultatet. I en litteraturstudie är det 
viktigt att enbart ta med studier där etiska överväganden gjorts, att den litteratur som 

ingår i studien redovisas samt att presentera resultat oavsett om de stöder forskarens 
tankar eller inte (Eriksson Barajas m.fl. (2013:69-70). Enligt Björkdahl Ordell (2007:26-

27) finns det fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren måste de som ingår i studien eller som på annat sätt blir berörda 
av denna om syftet med denna. Gällande samtyckeskravet är kravet att deltagarna själva 

ska få bestämma om de vill delta eller inte. Det tredje kravet, konfidenti litetskravet, 
innebär att uppgifter om personerna som ingått i studien ska förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av dem och personer som ingår i studien ska ges anonymitet 
i största möjliga mån. Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet, gäller de insamlade 

uppgifterna och pekar på att dessa inte får användas i andra syften än för 
forskningsändamålet. Av de texter som valts ut för denna studie finns det, som nämns 

ovan, texter i vilka empiriska studier utförts. För att följa de etiska principerna i detta 
arbete har därför enbart texter valts ut där det framgår att de etiska principerna följts. 

 

4.1.3 Validitet och reliabilitet 
 
I en undersökning är validitet och reliabilitet av stor vikt. Validitet kan beskrivas som 
giltighet och en hög validitet innebär att det om tänkts undersökas faktiskt undersökts, 

alltså att data som samlats in faktiskt är relevant för studiens frågeställning. 
Reliabiliteten är studiens pålitlighet och en hög reliabilitet innebär således att studien är 

så pass tillförlitlig att en annan forskare skulle kunna göra om den och få samma resultat 
(Larsen, 2009:40-42). För denna studie innebär detta att relevant forskningslitteratur 

eftersöks och att de frågeställningar som studien grundas på faktiskt undersöks och 
besvaras med hjälp av litteraturen. Vidare är det av vikt för studiens reliabilitet att 

tillvägagångssättet tydliggörs så att andra personer ska kunna göra om samma studie 
och få samma resultat på denna.  
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4.2. Databassökning 
 

I databassökningen har fyra databaser använts: Summon, Diva, Libris och Eric. Utifrån 
de texter som hittades i den ursprungliga sökningen som gjordes med hjälp av 

ovanstående databaser har även annan litteratur kunnat användas. Med hjälp av 
databasen Google Scholar har även vissa av dessa texter kunnat nås i fulltext. På  grund 

av det kopplas således Google Scholar till den manuella sökningen trots att även detta 
är en databas. 

 

4.2.1. Urval 
 

Då aktuell forskning eftersökts har en begränsning till en tioårsperiod gjorts vid 

sökningarna. I vissa fall har sökningarna kunnat göras utan att denna avgränsning 
markerats i databasen, men i vissa fall då antalet träffar blivit högt har denna 

avgränsning gjorts. För att underlätta sökandet och avgränsa antal resultat har, om 
möjligt, avgränsningarna refereegranskat och fulltext tillgängligt online använts. Vissa 

gånger har även dessa avgränsningar valts att inte användas eftersom relevant litteratur 
såsom licentiatavhandlingar faller bort då. Vissa hittade texter har i sig inte varit 

relevanta men innehåller relevanta referenser som kunnat användas. För detta redogörs 
vidare under rubriken ”manuell sökning”. Begränsningen till en tioårsperiod har i vissa 

fall frångåtts i den manuella sökningen då det till synes fortfarande refereras till äldre 
litteratur gällande definitioner av begreppet vilket medfört att det även i detta arbete 

krävts äldre litteratur än den som tidigare tänkts.  
 

4.2.2. Databassökning i Summon 
 
Databasen Summon nås via Högskolan Dalarnas bibliotek på högskolans hemsida och 
var den första databas som användes i sökningarna. På denna databas går det att välja 

peer-reviewed vilket ska ge refereegranskad och således trovärd forskning, vilket är 
anledningen till att detta urval användes vid samtliga sökningar i denna databas. 

Avgränsningen fulltext har även använts för att enbart visa sådana texter som kan ses 
online.  

 

Vid sökordet historiemedvetande* hittades 9 texter, samtliga tidskriftsartiklar. Av dessa 
granskades fem abstracts vilka verkade vara av intresse efter att ha läst alla titlar. De 

fyra som inte granskades valdes bort eftersom de till synes inte behandlade 
historiemedvetandet som begrepp utan tog upp vissa historiska händelser eller hur 

historia kan användas i företag. Av de granskade abstracten lästes fyra texter i sin helhet, 
varav två valdes ut. De två texter som valdes bort ansågs inte kunna bidra med relevant 

information till denna studie då de inte kunde användas till någon av frågeställningarna. 
Kvar i sökningen blev således två texter, en i syfte att besvara frågeställningarna i denna 

studie och en som visat sig vara relevant enbart för dess referenser vilka framkommer 
tydligare under den manuella sökningen. 

 
Vid nästa sökning användes sökordet historical consciousness först för att kunna ta del 

av texter som inte är skrivna på svenska, men efter att ha enbart använt avgränsningarna 
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peer-review och fulltext uppkom hela 8968 träffar vilket blev för mycket att söka i 

under en begränsad tidsperiod. Avgränsningen med årtalen 2006- 2016 lades då till för 
att begränsa sökningen till aktuell forskning under en tioårsperiod. Detta gav dock inte 

mycket till hjälp eftersom sökresultatet fortfarande låg på hela 4244 träffar vilket inte 
var möjligt att undersöka under den begränsade tiden. På grund av detta lades ytterligare 

avgränsningar till, nämligen texter skriva på svenska och tidskriftsartiklar, vilket 
ursprungligen inte var tanken men blev här nödvändigt. Efter denna process slutade 

sökningen på 9 träffar, varav 8 tidskriftsartiklar och en bokrecension. Bokrecensionen 
var i detta fall inte relevant vilket medförde att denna valdes bort och kvar blev 

artiklarna. Av de 8 artiklarna lästes samtliga titlar, varav 4 inte granskades vidare 
eftersom två av dessa var recensioner på avhandlingar, en av dessa fanns i två exemplar 

publicerade i olika tidskrifter och den sista av dessa tycktes inte vara relevant för 
frågeställningarna. Vid senare granskning av de kvarvarande 4 abstracten kunde 

ytterligare en plockas bort direkt för att den till synes inte var relevant för denna studie. 
Av de tre texter som lästes var enbart en intressant för frågeställningen och denna 

valdes ut enbart för sina referenser. Denna sökning tillförde således inget annat än 
material till den kommande manuella sökningen. 

 
I sökmotorn Summon användes även sökorden develop historical consciousness med 

avgränsningarna fulltext, peer-review samt den tioårsperiod som bestämts tidigare. Av 
6 totala träffar granskades samtliga titlar, varav 4 abstract sågs som möjligen intressanta. 

De två som valdes bort syftade till synes till en väldigt specifik historia som i detta fall 
inte är av intresse. Av de granskade fyra abstracten valdes en text bort eftersom den till 

synes inte handlade om historiemedvetande. De tre texter som sedan granskade kunde 
inte heller de svara till de frågeställningar som denna studie grundas på varav samtliga 

texter valdes bort. Vid användandet av sökordet historiebruk skedde liknande som vid 
föregående sökning då 43 träffar hittades, varav 6 var bokrecensioner vilket medförde 

att avgränsningen tidskriftsartikel lades till. Samtliga titlar till de kvarvarande 37 
artiklarna lästes och det kunde konstateras att fyra träffar var samma artikel och tre 

artiklar funnits i tidigare sökningar. Detta gav 31 artiklar att granska vidare, men av 
dessa var det till synes bara 7 som eventuellt kunde innehålla något av relevans för 

frågeställningarna. Efter att ha läst dessa 7 abstracts lästes 1 text som till synes kunde 
vara användbar men i senare skede förkastades då den inte bidrog med någon kunskap 

till frågeställningarna i detta arbete.  Databassökningarna i Summon redovisas i tabellen 
nedan: 

 

Datab

as 

Sökord Avgränsnin

gar 

Träff

ar 

Läs

ta 

titla

r 

Gransk

ade 

abstract

s 

Gransk

ade 

texter 

Använ

da 

texter 

Titel 

Summ

on 

Historiemedvet

ande* 

Peer-

review,  

Fulltext 

9 9 5 4 2 Wiklund, Martin 

(2013): Den 

historiska 

kunskapens 

praktiska 

ändamål 

 

Thorp, Robert 

(2014): 

Historical 

consciousness, 
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historical media 

and history 

education. 

 

 

 

”Historical 

consciousness” 

peer-

review 

fulltext 

2006-2016 

Svenska 

Tidskriftsar

tikel 

8 8 4 3 1 Löfström, Jan 

(2011): 

Finländska 

gymansieelevers 

reflektioner över 

historiska 

gottgörelser – 

vilka 

implikationer 

ger det för 

historieundervis

ningen i 

Finland? 

 ”develop 

historical 

consciousness” 

Fulltext 

Peer-

review, 

2006-2016 

6 6 4 3 0  

 Historiebruk Fulltext 
Peer-review 
2006-2016 

37 37 7 1 0  

 

Av totalt 60 träffar i databasen Summon lästes samtliga titlar, 20 abstracts samt 11 hela 

texter. Av dessa valdes 3 texter ut för att användas antingen som källa i denna studie 
eller för sina referenser som då har legat till grund för den manuella sökningen. 

 

4.2.3 Databassökning i Diva 
 
I sökmotorn Diva-portal användes inte avgränsningen refereegranskat från början, 
vilket senare visade sig vara bra eftersom vid ett försök att lägga till denna avgränsning 

tog bort avhandlingar som var av intresse. Vid valet refereegranskat visades enbart 
artiklar vilket blev en för snäv avgränsning för att svara på frågeställningarna i denna 

studie. 
 

Den första sökningen utfördes med sökorden historical consciousness för att få tag på 
texter som inte enbart publicerats i Sverige. Resultatet blev 5 träffar, varav alla titlar 

lästes. Av dessa titlar hade 2 granskats i tidigare sökningar, varav en av dessa redan valts 
ut. Kvar av dessa blev således 3 texter vilka samtliga lästes och kunde väljas ut då de 

antingen kunde vara behjälpliga i sökandet efter svar på frågeställningarna eller innehöll 
referenser som kunde användas vid senare manuella sökning. Denna sökning tillförde 

således mycket till studien. 
 

I den andra sökningen på denna databas användes sökordet historiebruk och antal 
träffar uppgick till 8. Då dessa enbart var artiklar och examensarbeten lades här 

avgränsningen refereegranskat till för att inte examensarbetena skulle finnas med. Kvar 
blev således 4 artiklar, varav 3 hittats och granskats i tidigare sökning. Den som inte 

hittats tidigare granskades men kunde inte ses vara till nytta för denna studie eftersom 
begreppet historiemedvetande inte behandlades i artikeln. Således tillförde inte denna 
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sökning något nytt. Slutligen användes sökordet historiemedvetande* i denna sökmotor 

vilket resulterade i 10 träffar. Av dessa 10 texter var 4 stycken examensarbeten och 
således inte relevanta och 6 texter hade hittats i tidigare sökningar. Se sökningarna i 

Diva nedan: 
 

Datab

as 

Sökord Avgränsnin

gar 

Träff

ar 

Läs

ta 

titla

r 

Gransk

ade 

Abstrac

ts 

Gransk

ade 

texter 

Använ

da 

texter 

Titel 

Diva ”Historical 

consciousness” 

Fulltext 5 5 5 5 3 Thorp, Robert 

(2015): 

Popular history 

magazines and 

history 

education. 

 

Thorp, Robert 

(2014): 

Towards an 

epistemologica

l theory of 

historical 

consciousness. 

 

Johansson, 

Cecilia (2014): 

Högstadieungd

omar skriver 

historia på 

bloggen: 

undervisning, 

literacy och 

historiemedvet

ande i ett nytt 

medielandskap. 

 Historiebruk Fulltext, 

Refereegran

skat 

4 4 1 1 0  

 Historiemedvet

ande* 

Fulltext 10 10 0 0 0  

 

Sökningarna i databasen Diva resulterade i totalt 19 träffar. Samtliga titlar lästes och av 
dessa valdes 6 abstracts ut för vidare granskning. Efter att ha granskat dessa abstract 

lästes samtliga av dessa 6 texter i sin helhet, men enbart 3 stycken bedömdes 
användbara som källa eller för sina referenser som i så fall redovisas under den manuella 

sökningen.  
 

4.2.4 Databassökning i Libris 
 

I sökmotorn Libris används avgränsningen fritt online likt avgränsningen fulltext i 
ovanstående databaser för att få tag på texter som publicerats online. Denna 

avgränsning användes i samtliga sökningar på denna sökmotor för att leta information 
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på ett enkelt sätt. Den första sökningen på Libris utgick från sökordet historical 

consciousness och gav 3 träffar. En av dessa texter hade hittats i tidigare sökning, de 
andra var till synes utifrån titlarna inte relevanta för denna studie eftersom den ena 

undersökt historieläromedel från Kamerun och den andra inriktad på EU som union.  
 

Den andra sökningen var mer givande än den första. Här användes sökordet 
historiemedvetande* vilket gav 17 träffar. Av dessa var 3 texter sådana som hittats 

tidigare och 5 titlar av intresse. De som inte var av intresse var antingen äldre än den 
utsatta tioårsperioden eller verkade inte utifrån titeln kunna svara på frågeställningarna. 

En av texterna valdes bort efter att ha läst dess abstract och bedömt att texten inte 
inriktats på historiemedvetande i önskvärd mån. Kvarvarande 4 texter ansågs passa för 

denna studie då de utgår från samma begrepp som här undersökts. I den tredje 
sökningen gjordes ett försök att ha kvar sökordet historiemedvetande men denna gång 

utan * i slutet, vilket inte gav något nytt alls då samma träffar som tidigare visades. 
 

Den fjärde och sista sökningen i denna databas utgick från sökordet historiebruk vilket 
även det gav 17 träffar. Av dessa träffar hade 6 texter hittats tidigare och flertalet 

verkade inte behandla ämnet som här eftersökts. Samtliga titlar lästes dock men enbart 
4 abstracts var till synes relevanta för granskning. De titlar som inte valdes ut verkade 

utifrån titeln inte kunna vara behjälpliga i sökandet då de inte verkade inriktade på 
begreppet historiemedvetande. Av de lästa abstracten valdes en text bort för vidare 

granskning eftersom denna till stor del inte verkade inriktad på historiemedvetande. De 
resterande 3 texterna lästes, varav även här en valdes bort eftersom den inte inriktades 

tillräckligt på historiemedvetande. Av de kvarvarande texterna valdes en ut som 
referens till denna studie och en valdes ut på grund av dess referenser som senare 

användes i den manuella sökningen. Sökningarna i databasen Libris kan ses i tabellen 
nedan: 

Datab

as 

Sökord Avgränsnin

gar 

Träff

ar 

Läst

a 

Titl

ar 

Lästa  

Abstra

cts 

Läst

a 

Text

er 

Använ

da 

Texter 

Titel 

Libris ”historical  

Consciousness” 

Fritt online 3 3 0 0 0  

 Historiemedveta

nde* 

Fritt online 

 

17 17 5 4 4 Berntsson, 

Kerstin (2012): 

Spelar släkten 

någon roll? Den 

lilla historien 

och elevers 

historiemedveta

nde 

 

Ingemansson, 

Mary (2007): 

Skönlitterär 

läsning och 

historiemedveta

nde hos barn i 

mellanåldrarna 

 

Backman 

Löfgren, 
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Cathrin (2012): 

Att digitalisera 

det förflutna: en 

studie av 

gymnasieelever

s historiska 

tänkande. 

 

Eliasson, Per 

m.fl. (red) 

(2012) 

Historiedidaktik 

i Norden 9, del 

1: 

historiemedveta

nde och 

historiebruk. 

 

 Historiemedveta

nde 

Fritt online 17 17 0 0 0  

 Historiebruk Fritt online 17 17 4 3 2 Axelsson, 

Cecilia (2009): 

En meningsfull 

historia? 

Didaktiska 

perspektiv på 

historieförmedla

nde 

museiutställning

ar om migration 

och 

kulturmöten. 

 

Olofsson, Hans 

(2010): Fatta 

historia. 

 

 

 

Sökningarna i databasen Libris gav 54 träffar totalt, varav samtliga titlar lästes. Av dessa 
titlar valdes 9 abstracts ut för vidare granskning. Efter att ha läst dessa abstracts valdes 

2 bort och efter läsningen av de kvarvarande 7 texterna kunde ytterligare en väljas bort. 
Kvar blev således 6 texter som sparades för sin relevans som källa eller för dess 

intressanta referenser som i så fall kan ses under den manuella sökningen. 
 

 

4.2.5. Databassökning i Eric 
 
Databasen Eric innehåller främst texter på andra språk än svenska varav den första 
sökningen utgick från sökordet historical consciousness. Återigen användes 

avgränsningen fulltext, vilket gav 127 träffar. Eftersom antalet träffar blev stort tillades 
avgränsningen peer-reviewed vilket gav 39 träffar med publiceringsdatum från 1989 
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fram till nutid. Eftersom artiklar publicerade tidigare än år 2006 inte var av intresse 

lades avgränsningen till en tioårsperiod till och 25 träffar visades. Samtliga titlar lästes 
igenom och 8 abstracts som var av intresse eftersom de till synes behandlade begreppet 

historiemedvetande. Av dessa 8 abstracts valdes två bort som inte tydligt markerade att 
det var begreppet som låg i fokus för artikeln. Av de 6 kvarvarande texterna var 3 av 

intresse för sitt innehåll och hade grundats på begreppet historiemedvetande, men 
enbart en ansågs kunna bidra med något nytt till det som redan funnits vid andra 

sökningar. Trots vetskapen om att Eric främst innehåller texter på andra språk än 
svenska gjordes sökningar med sökorden historiemedvetande och historiebruk, dock 

utan resultat. Sökningarna i databasen Eric synliggörs i nedanstående tabell: 
 

Databa

s 

Sökord Avgränsning

ar 

Träffa

r 

Läst

a 

Titla

r 

Lästa 

Abstrac

ts 

Lästa 

Texte

r 

Använd

a  

Texter 

Titel 

Eric Historical 

Consciousness 

Fulltext 

Peer-review 

2006-2016 

25 25 8 6 1 Friedrich, 

Daniel 

(2010): 

Historical 

consciousne

ss as a 

pedagogical 

device in 

the 

production 

of the 

responsible 

citizen. 

 

 Historiemedvetan

de 

 0 0 0 0 0  

 Historiebruk  0 0 0 0 0  

 

Av totalt 25 träffar vid sökningarna i databasen Eric lästes samtliga titlar, 8 abstracts 
samt 6 texter i sin helhet. Av dessa 6 texter valdes enbart en text ut för sin relevans 

som källa till denna studie. 
 

4.3 Manuell sökning 
 
Utifrån den tidigare databassökningen har en manuell sökning gjorts. En manuell 
sökning kan se lite olika ut enligt Eriksson Barajas m.fl (2013:74). Exempel som ges är 

bland annat att referenser i andra arbeten kan granskas och följas eller att forskare som 
verkar intressanta eftersöks på olika sätt. I detta fall har referenslistor i funna texter 

använts för att hitta annan eller mer relevant forskning och i flera fall har 
referenslistorna kunnat följas för att komma åt primärkällor. I de fall då det av olika 

anledningar inte varit möjligt att vända sig till primärkällor har sekundärkällor som kan 
vara till synes pålitliga använts. Eftersom det i flera granskade texter framkommer 

forskartexter publicerade i böcker har dessa även funnits på biblioteket och används 
således i detta arbete. Den ursprungliga tanken var att enbart använda källor som 

publicerats online, men eftersom så stor del av de funna texterna refererar till samma 
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böcker har beslutet tagits att användandet av dessa böcker ger en större tillförlitlighet 

till studien.  
 

Rüsen (2004) återfanns som referens i flertalet texter vilket medförde att denna text 
använts. För att få tillgång till texten användes först sökmotorn Google Scholar, där 

enbart citat från texten återfanns. Vid ett försök att använda sökmotorn Google 
hittades texten i sin helhet på vad som till synes är Rüsens hemsida och kunde således 

användas. I flertalet arbeten refereras det till Karlssons (2009) text, vilket gjorde att 
denna eftersöktes. Sökningar på såväl Google Scholar som Google misslyckades, men 

efter kontakt med biblioteket kunde denna lånas. Antologin går även att köpa hos 
flertalet internetbokhandlare, vilket i detta fall visade sig inte vara nödvändigt. I samma 

antologi ingår även Eliassons (2009) text, som även den refereras till i flertalet andra 
texter och därför använts även i denna studie för att komma åt primärkällan. Jensen 

(1997) är ofta förekommande i de hittade texterna när det kommer till definitioner av 
begreppet historiemedvetande. Den text som tagits fram i den manuella sökningen är 

främst refererad till, men en annan publicerad online har även kunnat användas, dock 
inte utan att komplettera varandra. Jensens (1997) text är en del av en antologi som 

även kan inköpas hos flertalet internetbokhandlare. I detta fall kunde dock biblioteket 
hjälpa till med att ta fram även denna text. Såväl Schemilts (2009) text som Alvéns 

(2011) avhandling gick att nå via sökmotorn Google Scholar. Även dessa två texter har 
hittats som referenser i andra arbeten och därför valts ut. Den manuella sökningen 

synliggörs nedan: 
 

 

Använd text: Typ av text: Hittad i: 

Rüsen, Jörn (2004) Historical 

consciousness: Narrative 

structure, moral function and 

ontogenic development. 

Del i antologi Thorp, Robert (2014): Towards an 

epistemological theory of historical 

consciousness. 

 

Löfström, Jan (2011): Finländska 

gymnasieelevers reflektioner över 

historiska gottgörelser – vilka 

implikationer ger det för 

historieundervisningen i Finland? 

 

Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att 

digitalisera det förflutna: en studie av 

gymnasieelevers historiska tänkande. 

 

Thorp, Robert (2014): Historical 

consciousness, historical media and 

history education 

 

Karlsson, Klas- Göran (2009): 

Historiedidaktik: begrepp, teori 

och analys. 

Del i antologi Axelsson, Cecilia (2009): En 

meningsfull historia? Didaktiska 

perspektiv på historieförmedlande 

museiutställningar om migration och 

kulturmöten. 
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Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att 

digitalisera det förflutna: en studie av 

gymnasieelevers historiska tänkande. 

 

Olofsson, Hans (2010): Fatta historia. 

 

Berntsson, Kerstin (2012): Spelar 

släkten någon roll? Den lilla historien 

och elevers historiemedvetande 

 

Thorp, Robert (2014): Historical 

consciousness, historical media and 

history education. 
 

Jensen, Bernard Eric (1997): 

Historiemedvetande -

begreppsanalys, samhällsteori, 

didaktik. 

Del i antologi Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att 

digitalisera det förflutna: en studie av 

gymnasieelevers historiska tänkande. 

 

Ingemansson, Mary (2007): 

Skönlitterär läsning och 

historiemedvetande hos barn i 

mellanåldrarna 

 

Axelsson, Cecilia (2009): En 

meningsfull historia? Didaktiska 

perspektiv på historieförmedlande 

museiutställningar om migration och 

kulturmöten. 

 

Thorp, Robert (2014): Historical 

consciousness, historical media and 

history education. 
 

Eliasson, Per (2009): Kan ett 

historiemedvetande fördjupas?-om 

historiemedvetande och 

bedömning i gymnasieskolans 

undervisning. 

Del i antologi Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att 

digitalisera det förflutna: en studie av 

gymnasieelevers historiska tänkande. 

 

Berntsson, Kerstin (2012): Spelar 

släkten någon roll? Den lilla historien 

och elevers historiemedvetande 

 

Thorp, Robert (2014): Towards an 

epistemological theory of historical 

consciousness. 

 

Thorp, Robert (2014): Historical 

consciousness, historical media and 

history education. 
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Schelmit, Denis (2009): Drinking 

an ocean and pissing a cupful: 

How adolescents make sense of 

history. 

Del i antologi Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att 

digitalisera det förflutna: en studie av 

gymnasieelevers historiska tänkande. 

 

Alvén, Fredrik (2011): 

Historiemedvetande på prov – en 

analys av elevers svar på uppgifter 

som prövar strävansmålen i 

kursplanen för historia. 

Avhandling Berntsson, Kerstin (2012): Spelar 

släkten någon roll? Den lilla historien 

och elevers historiemedvetande 

 

Thorp, Robert (2014): Historical 

consciousness, historical media and 

history education. 
 

 

 

Den manuella sökningen har som visats ovan utgått från andra texter för att antingen 

finna primärkällor eller annan relevant forskning inom området. Totalt har 6 texter valts 
ut utifrån den manuella sökningen och 5 av dessa återfinns i flertalet granskade studier.  

 
 

4.4 Sammanfattning 
 
Denna litteraturstudie är av sorten systematisk litteraturstudie, vilket enligt Eriksson 
Barajas m.fl (2013:25-34) innehåller flera steg där metoder och urval tydligt uppvisas. 

Larsen (2009: 40-42) menar att validitet och reliabilitet är av stor vikt vid 
undersökningar för att se hur relevant insamlad data är och om forskaren faktiskt 

undersöker det som ska undersökas. Eriksson Barajas m.fl (2013:69-70) skriver även 
att det i undersökningar är viktigt att förhålla sig till de forskningsetiska principer som 

finns och att litteraturstudier enbart bör innehålla andra studier i vilka de 
forskningsetiska principerna efterföljts. I denna del har tillvägagångssättet för studien 

därför uppvisats med urval och förklaringar, samt såväl som validitet, reliabilitet, 
forskningsetiska principer och litteraturstudiers genomförande förklarats närmre för att 

ge en tydlig bild av studiens utförande.  
 
 

5. Resultat 
 

I resultatdelen redovisas den litteratur som funnits i såväl databassökningen som den 
manuella sökningen. Litteraturen i denna del av arbetet ska sedan ligga till grund för 

diskussionsdelen i vilken de ställda frågorna återigen lyfts och diskuteras. Vissa av de 
eftersökta delarna har gett mer träffar än andra vilket medför att en del områden får 

större plats än andra i denna resultatdel. 
 

5.1 Definitioner av begreppet historiemedvetande 
 

I detta examensarbete har tre forskare valts ut då dessa är ofta förekommande när 

begreppet historiemedvetande diskuteras i tidigare forskning. De personer som valts ut 
för definitioner av begreppet är den tyske historiedidaktikern Jeismann (se exempelvis 

Backman Löfgren, 2012), den tyske historiefilosofen Rüsen (se exempelvis Johansson, 
2014) samt den danske historiedidaktikern Jensen (se exempelvis Ingemansson, 2007). 

Eftersom Jeismanns texter ursprungligen är på tyska har denna information sökts 
genom att använda tidigare utförda översättningar och tolkningar. De sekundärkällor 
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som i detta fall valts ut för att representera Jeismann är den tidigare nämnda Jensen (se 

exempelvis Ingemansson, 2007 eller Backman Löfgren, 2012) samt den svenske 
historieprofessorn Karlsson (se exempelvis Backman Löfgren, 2012). Att dessa 

forskare valts ut bottnar i att de använts som källa i flertalet forskningsartiklar och 
avhandlingar.  Trots bristen på primärkälla är Jeismann viktig att ta med då hans arbete 

ligger till grund för förståelsen av begreppet i många studier. För att förtydliga Rüsens 
(2004) tankar kring historiemedvetandet tas stöd från den svenske historieforskaren 

Thorp (2015). 
 

 

5.1.1. Rüsen om historiemedvetande 
 

Rüsen (2004:67-69) liknar historiemedvetandet vid en spegel i vilken nutiden reflekterar 
dåtiden samtidigt som den ger en glimt av framtiden och menar att det är ett sätt för 

människor att orientera sig i livet. En kännedom om det förflutna kan hjälpa oss fatta 
beslut vilka i sin tur påverkar framtiden. Således har, enligt Rüsen, historiemedvetandet 

en praktisk funktion eftersom det påverkar människors handlingar. Vidare beskrivs 
historiemedvetandet som en narrativ kompetens, alltså en berättande kompetens. Med 

detta menar han alltså att en människas förståelse för historia kan liknas vid förståelsen 
för en berättelse och hjälper oss se historia som något meningsfullt. Rüsen delar sedan 

in den narrativa kompetensen i tre stycken under-kompetenser, eller underkategorier: 
upplevelsekompetens, tolkningskompetens samt orienteringskompetens. 

Upplevelsekompetensen är förmågan att kunna skilja dåtiden från nutiden och se på 
dåtiden utifrån dess samtid. Tolkningskompetensen är förmågan att kunna knyta ihop 

dåtid med nutid och framtid genom att sammanfoga dem till en helhet. Vidare menar 
han att detta är den meningsskapande aktiviteten i historiemedvetandet. Slutligen tas 

orienteringskompetensen upp som är förmågan att sätta den mänskliga identiteten i 
historien. Inom denna kompetens är det inte bara mänskligheten som inryms i historien 

utan även jaget, det vill säga att människan ser sin egen plats i historien (Rüsen, 2004:68-
70). 

 
Rüsen (2004:70-73) har formulerat fyra typer av historiemedvetande som han menar är 

av vikt att förstå innan en förståelse för hur historiemedvetandet utvecklas kan uppnås. 
Dessa typer kallar han för den traditionella typen, exempeltypen, den kritiska typen, 

samt den genetiska typen. Den traditionella typen bottnar som namnet antyder i 
traditioner och påverkar kulturen och livsmönster över tid. Genom traditioner blir vi 

påminda om tidigare generationers handlingar och bibehåller den kulturella 
sammanhållningen. Thorp (2015:104) ger exempel på hur den traditionella typen yttrar 

sig genom att vi upprätthåller olika traditioner med motiveringen att det alltid har varit 
så. Hans exempel utgår ifrån traditionen med lutfisk på julbordet som kan bevaras med 

föregående motivering. Exempeltypen, menar Rüsen (2004:73-74), bottnar snarare i 
regler än i traditioner och kan ses som lärdomar av det förflutna. Genom att se till 

händelser i det förflutna kan vi lära oss hur vi ska agera i framtiden och på så vis skapas 
en form av tidslösa regler. Thorps (2015:104) exempel på denna typ är således att vi tar 

tidigare generationers julbordsinnehåll som en utgångspunkt och motiverar lutfiskens 
plats med upprätthållandet av en nationell identitet. Han menar alltså att vi har en vilja 

att fortsätta göra som våra förfäder visat att man ska göra. Rüsens (2004:74-76) tredje 
typ, den kritiska typen, kan verka omvänd från de två tidigare typerna. I denna typ kan 

sambandet mellan dåtid, nutid och framtid snarare ses som något negativt och således 
få oss att ta avstånd från tidigare generationers handlande. Här ger Thorp (2015:104-
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105) återigen exempel utifrån julbordets lutfisk och menar att man inom den kritiska 

typen kan se lutfisken som en gammal förlegad tradition som uppkom under en tid då 
svenskarna var katoliker. Eftersom tiderna och religionstillhörigheterna ändrats kan 

denna tradition inte längre ses som önskvärd och lutfisken är inte heller längre av vikt 
för oss. Om vi slutligen ser till Rüsens (2004:76-78) genetiska typ menar han att denna 

yttrar sig genom att vi ser hur tiderna förändras. Att se historien utifrån olika perspektiv 
är inom denna typ fullt acceptabelt. Vi kan således acceptera historien utan att 

nödvändigtvis handla utifrån den och olika perspektiv kan ses som delar av en helhet. 
Även på denna typ ger Thorp (2015:105) exempel och menar då att lutfiskens plats kan 

ses på olika sätt och att de olika synsätten ändå är accepterade. Att ha eller inte ha 
lutfisken vid bordet kan således motiveras med tradition, minnen från svunna tider eller 

förlegade kulinariska kunskaper beroende på vilket synsätt som innehas.   
 

5.1.2. Jeismann om historiemedvetande 
 

Karl-Ernst Jeismann ska, enligt historieprofessorn Klas-Göran Karlsson (2009:48) och 
historiedidaktikern Bernard Eric Jensen (1997:51) ha introducerat begreppet 

historiemedvetande redan år 1979 i sin artikel Geschichtsbewusststein, publicerad i 
boken Handbuch der Geschichtsdidaktik. I denna ska Jeismann ha lyft fram fyra definitioner 

av begreppet historiemedvetande: 

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. 

Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden. 

Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 

uppfattning. 

Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 

emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 

beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen  

(Jensen, 1997:51). 

I Jeismanns olika definitioner förekommer alltså relationen mellan svunna tider, 
nutiden och kommande tider (Karlsson, 2009:48). Jensen (1997:51-52) lyfter det faktum 

att dessa ovanstående definitioner är ganska olika och menar att meningen med 
begreppet kan skiljas åt beroende vilken definition man väljer att använda. Vidare 

menar Jensen (1997:53) att det inom dessa definitioner finns två olika tendenser. Den 
ena tendensen pekar på historia som dåtid, medan den andra tendensen är vad som 

kopplar samman dåtid med nutid och framtid. Här påpekar han dock att Jeismann själv 
främst använt de definitioner som kopplar samman historia med dåtid och att den 

definition som innefattar framtiden inte är särskilt förekommande i Jeismanns verk. 
 

 

 

5.1.3 Jensen om historiemedvetande 
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Historia definierar Jensen (2012:30) som händelser i tidigare skeden. Historia är alltid 

någons ”dåtid” och han menar att det inte kan ses som legitimt att tala om historia utan 
att specificera just vilken historia det gäller. I historien finns alltid ett samtids- och 

framtidsperspektiv integrerat eftersom det går att visa på hur olika händelser lett till 
varandra. Gällande historiemedvetande påpekar Jensen (2012:25) att det finns skilda 

meningar om denna förmåga. Dels finns det forskare som menar att 
historiemedvetande inte är något som kommer naturligt för en människa, dels forskare 

som menar det motsatta, nämligen att historiemedvetandet är något grundläggande hos 
människor. Han väljer att stödja den sistnämnda och framhåller att historiemedvetandet 

är ett mänskligt grundvillkor och att alla de människor som kan ses handlingsdugliga 
innehar denna förmåga. Jensen (1997:80) argumenterar för att människor inte kan 

fungera utan ett historiemedvetande, även om inte alla människor förstår hur de själva 
är en del av historien. Människors handlingar styrs i hög grad av deras 

historiemedvetande eftersom berättelser om dåtiden kan påverka hur människan lever 
sitt liv. På så vis hänger det förflutna med i nutid och framtid genom människornas 

agerande (Jensen, 2012:16). Han påpekar att människor inte bara skapar historia, de är 
även skapade av den. Begreppet historiemedvetande definieras som människors 

tolkning av dåtid, nutid och framtid samt sambanden i dessa tidsdimensioner. Vidare 
tas begreppet historiskt medvetande upp och han menar att det finns en viktig skillnad 

mellan begreppen ”historiskt medvetande” och ”historiemedvetande”. 
Historiemedvetande ska uppfattas som det förhållande mellan dåtid, nutid och framtid 

som människor gett upphov till. Detta begrepp kan alltså starkt kopplas till människors 
handlingar. Historiskt medvetande beskrivs istället som den vetskap om att man själv 

som människa är formad eller skapad av historien och att historiska förändringar är 
oundvikliga (Jensen, 1997:57-60).  

 
Att förflytta sig i tid och rum kan komma mer naturligt för vissa människor än andra, 

och Jensen (1997:74) menar att man inom historiemedvetandet kan se fem olika 
lärprocesser. Dessa lärprocesser är historiemedvetandet som identitet, som mötet med 

det annorlunda, som socio-kulturell lärprocess, som värde- och principförklaring samt 
som berättelse. Historiemedvetandet som identitet och som mötet med det annorlunda 

menar han kan ses som sammanvävda eftersom identitet skapas genom att människor 
ser hur de skiljer sig från andra. Detta kan gälla på såväl individnivå som gruppnivå. 

Här skapas även sammanhang över tidsdimensioner eftersom identiteten speglar det 
som varit samt det som komma skall vilket gör att det starkt kan kopplas till då, nu och 

framtids- perspektivet. Genom detta sammanhang kan även känslan av vi/jag och de 
andra tydliggöras eftersom dessa ofta synliggörs i historien. Med detta menar han att 

historiemedvetandet påverkar hur människor ser på andra, alltså om de andra kan ses 
som vänner eller fiender samt om detta fiende- eller vänskapsband upprätthålls eller 

förkastas. Jensen (1997:75) menar att även de två nästkommande lärprocesserna, alltså 
historiemedvetande som socio-kulturell lärprocess och som värderings- och 

principförklaring kan ses ligga nära varandra. Eftersom Jensen i sin text inte ger någon 
förklaring till begreppet socio-kulturell tas här stöd av Säljö (2011:164-165) som 

redogör för Vygotskijs tankar om socio-kulturell utveckling där det framgår att detta 
innebär ett lärande i samspel med andra.  I detta lärande är språket är ett viktigt redskap 

för såväl förmedlandet eller tillgodogörandet av kunskaper som för tänkandet. Lärandet 
sker alltså inom den gemenskap människan befinner sig och språket kan ses som en 

central del av denna lärprocess.   
 

Jensen (1997:75-76) påpekar att en förutsättning för att förstå hur vi ska leva och handla 
är förståelsen för hur sambanden mellan dåtid, nutid och framtid ser ut. Till detta 
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kopplar han historia magistra vitae med förklaringen ”historia som livets läromästare”. 

Sambandet mellan de tre tidsdimensionerna är vad som utvecklar den socio-kulturella 
kompetensen vilken i sin tur är av vikt för att människor ska kunna leva tillsammans i 

samhället. Den sista lärprocessen, historiemedvetande som berättelse, förklarar Jensen 
(1997:78) som förmågan att kunna se hur sitt eget och andras liv är en del av historien, 

eller som han uttrycker det ”konkreta och specifika förlopp i tid och rum”. Han menar 
även att det här, liksom i en saga, bör finnas en början och ett slut. Början bör innehålla 

förändringar av något slag, slutet kan vara såväl preliminärt som definitivt och själva 
processen måste ses ifrån de förutsättningar som rådde under den tid då händelsen ägde 

rum eller personen levde.  
 

5.1.4 Sammanfattning 
 

Det finns likheter mellan Jensens (2012: 57-60), Rüsens (2004: 67-69) och Jeismanns 
(Jensen, 1997: 51) definitoner av historiemedvetande som ett samband mellan dåtid, 

nutid och framtid. Av Jeismanns (Jensen, 1997:51) fyra definitioner kan två ses länkade 
till tanken om sambandet mellan de tre tidsdimensionerna medan en av dem enbart 

påvisar samband mellan dåtid och nutid. I den sista definitionen lyfts 
historiemedvetande som nödvändig för samhället. Både Rüsen (2004:68-70) och Jensen 

(2012:57-60) har enbart tolkningen av historiemedvetandet som ett samband mellan 
dåtid, nutid och framtid men de har ändå lite olika tankar kring begreppet. Jensen 

(2012:25,60) menar att historiemedvetandet är något naturligt hos människor och att 
historiemedvetandet enbart gäller sådana skeenden som människan gett upphov till. 

Rüsen (2004:68-73) menar att historiemedvetandet är en narrativ kompetens, vilket i 
sin tur har flera underkompetenser. Han menar även att historiemedvetandet kan yttra 

sig genom fyra olika typer vilka kan ses som olika nivåer i ett utvecklat 
historiemedvetande.  

 
 

5.2 Utvecklandet och uppmärksammandet av historiemedvetande 
 

För att få svar på frågan hur elevers utvecklande av historiemedvetandet kan 

uppmärksammas bör utvecklandet i sig först tas upp för att sedan kunna se till hur detta 
synliggörs bland eleverna i skolan. Här återkommer såväl Jensen som Rüsen, men tyvärr 

inte Jeismann då ingen litteratur kring hans tankar om utvecklandet av 
historiemedvetandet funnits. Däremot har andra forskare av intresse olika tankar kring 

detta vilket redogörs för nedan. 
 

Om vi börjar med att se till vad Jensen (1997:49) har för tankar kring utvecklandet av 
historiemedvetandet så menar han att detta i första hand inte utvecklas i skolan utan att 

det är en förmåga som utvecklas i flera olika sammanhang. Detta menar han, är något 
som skolan bör ta i beaktning vid genomförandet av historieundervisningen. Om 

undervisningen ska vara till nytta för elevers utvecklande av historiemedvetandet måste 
den inneha ett bruksvärde som eleverna kan relatera till och se någon nytta med. Jensen 

(1997:71-73) argumenterar för att människor inte klarar sig utan ett 
historiemedvetande, men att de väl skulle kunna klara sig utan historieundervisningen 

om inte denna tillför något som eleverna kan se som viktigt för deras eget liv. Således 
menar han att en undervisning som går från tidsepok till tidsepok utan att uppvisa 

samband inte kan verka för att stärka historiemedvetandet. En undervisning som syftar  
till att stärka elevers historiemedvetande måste utgå från elevernas egen livsvärld, alltså 
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deras egna upplevelser och erfarenheter för att de ska ha möjlighet att se någon nytta 

med den. 
 

Rüsen (2004:78-79) använder sig av de typer av historiemedvetande han tagit fram även 
när det kommer till utvecklandet av historiemedvetandet. Den första typen, alltså den 

traditionella, liknar han vid början av, eller grunden till ett utvecklat 
historiemedvetande. Användningen av exempeltypen kan ses som ett steg framåt från 

den traditionella i vilken utvecklingen av historiemedvetandet är avsevärt stor. Ser man 
till den kritiska typen så synliggörs skillnader mellan nutid och dåtid vilket enligt honom 

ska vara ytterligare ett framsteg i historiemedvetandet. Om man slutligen ser till den 
genetiska typen ska denna kunna uppvisa ett ännu mer utvecklat historiemedvetande 

då den karaktäriseras av förmågan att se såväl sin egen tid som andra tidsepoker som 
dynamiska, det vill säga att alla tidsepoker är under ständig förändring. Vidare menar 

Rüsen (2004:81) att utvecklandet av historiemedvetandet kan ses i tre steg: förståelsen 
för dåtiden, tolkningen av denna genom en historisk referensram, och slutligen 

användandet av denna tolkning i det praktiska syftet att orientera sig i livet. 
Historiemedvetandet är alltså mycket mer än att bara lära sig olika händelser i det 

förflutna. Det är en progressiv process i vilken synen på historien och dess händelser 
förändras utifrån tolkningar och nya lärdomar. 

 
Schemilt (2009:171-174) har tagit fram tre lärandesteg för utvecklandet av 

historiemedvetandet. De första stegen är till synes ganska enkla och eleven kan där 
exempelvis ordna, kategorisera eller gruppera historisk data utifrån kronologi, plats eller 

tema, se att viss historisk data kan vara viktigare än annan eller organisera egna 
informationsramar i vilken ny data kan integreras med redan existerande data. Nästa 

steg i denna lärprocess tar ett kliv framåt då eleven exempelvis kan använda ”mindre” 
fakta för att stödja ”större” fakta. Dessa ”mindre” och ”större” fakta beskrivs inte mer 

ingående av forskaren, men kan tolkas som att mindre händelser kan sammanföras med 
större händelser genom att exempelvis ligga till grund för dessa. Vidare i det andra 

lärandesteget tar Schemilt (2009:171-173) upp exemplet att elever här kan använda 
koncept-baserade generaliseringar för att förklara händelser under längre tidsspann. 

Även gällande de koncept-baserade generaliseringarna ger forskaren inte någon 
ingående beskrivning. En möjlig tolkning är att detta gäller elevens förmåga att se hur 

problem eller idéer framkallat händelser under längre perioder, vilket även kan liknas 
vid hur en händelse leder till en annan.  I Schemilts (2009:173-174) tredje lärandesteg 

kan eleven genom att analysera nutiden ge exempel på möjliga framtidsscenarion 
genom att ta exempel från historien (såväl från mindre som större historiska händelser) 

eller genom att se kontinuerliga mönster som pågått under längre tid i historien.  
 

Universitetslektorn Eliasson (2009: 322-323) ställer sig frågan hur en 
historieundervisning som utvecklar historiemedvetandet ser ut och hur detta då kan 

uppmärksammas. Gällande undervisningen menar han att den måste utgå från 
elevernas egen världsbild, alltså nutiden, samt aktivera elevernas tänkande kring de tre 

tidsdimensionerna då, nu och framtid. Gällande de yngre eleverna menar han att samtal 
med äldre kan utveckla historiemedvetandet då det tydliggörs att nuet en gång i tiden 

varit framtiden.  Vidare kan även då synliggöras att folk en gång i tiden gjort saker som 
påverkade denna framtid, det vill säga nutiden. En annan sak som kan utveckla elevers 

historiemedvetande är att riktiga människor placeras i historien, samt att deras 
möjligheter och begränsningar utifrån den tidens samhälle lyfts fram. Eliasson ställer 

sig även frågan hur man kan se att en elevs historiemedvetande faktiskt utvecklats och 
ger tre exempel på detta: 
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Den elev som kan se hur den egna identiteten formas av historiskt givna 
genusrelationer eller etniska föreställningar kan också se hur hon/han själv 

återskapar dessa förhållanden. 

Den elev som med empati kan diskutera de tre tidsdimensionernas 
betydelse för en historisk persons handlande har också en förmåga att se 

sitt eget handlande i dessa tidsdimensioner. 

Den elev som kan laborera med olika tänkbara scenarier för en historisk 

situation har större förståelse för att den egna framtiden är öppen och 

påverkbar (Eliasson 2009:323). 

 

Eliasson menar alltså att de elever som behärskar ovanstående tankeoperationer kan 
ses ha ett mer utvecklat historiemedvetande än de elever som inte klarar av dessa. 

Vidare tar han upp två metoder som kan vara användbara för utvecklandet av 
historiemedvetandet. Det ena är att låta historien likna en berättelse, gärna utifrån en 

verklig persons upplevelser i form av livsberättelser. Den andra metoden som han 
föreslår är att prov utformas så eleverna har möjlighet att uppvisa en förmåga att 

reflektera över tänkbara scenarion i de tre tidsdimensionerna (Eliasson 2009: 323-324). 
 

5.2.1 Sammanfattning 
 

Såväl Rüsen (2004:78-79) som Schemilt (2009:171-174) har alltså format olika 
lärandesteg för utvecklandet av historiemedvetandet i vilka såväl vissa likheter som 

skillnader kan ses. Jensen (1997:49, 71-73) menar att historiemedvetandet främst 
utvecklas utanför skolan och att historieundervisningen måste vara utformad på så vis 

att eleverna kan relatera till den och knyta den till sitt eget liv. Detta kan även ses i 
Eliassons (2009:322-323) text där han framhåller att undervisningen måste utgå från 

elevernas egen världsbild och ses som meningsfull för att ett historiemedvetande ska 
aktiveras och utvecklas. Vidare har Eliasson (2009:323-324) utformat tre exempel på 

hur ett historiemedvetande kan uppmärksammas hos eleverna i skolan och ger förslag 
på utformandet av undervisningen för att gynna elevernas utveckling av detta.   

 

 

5.3 Historiemedvetande i läroplan och forskning 
 

I läroplanen förekommer begreppet historiemedvetande på en sida, där det 
framkommer 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 insikt om att det förflutna präglar 
vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden (Skolverket, 

2011a:172).  

Detta kan liknas vid såväl Rüsens (2004), Jeismanns (Jensen 1997) och Jensens (1997, 
2012) definitioner då de samtliga kopplar samman dåtid, nutid och framtid till en helhet. 

I läroplanen (Skolverket, 2011a:172) förekommer dock inte en lika djupgående 
beskrivning på historiemedvetande som forskarna ger i sina definitioner. I Skolverkets 

(2011b: 6) kommentarer till kursplanen i historia förekommer en mer ingående 
förklaring på vad historiemedvetande innebär:  
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Kursplanens utgångspunkt är att alla människor har ett 
historiemedvetande. Alla har vi förmågan att reflektera över vilka vi är, 

varifrån vi kommer, vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg. 
Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, 

men människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Att 
på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva 

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

Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva en del av historien, ämnet 
begränsas inte till att handla bara om andra människor för länge sedan. 

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

framtiden. Det övergripande syftet med undervisningen i historia är därför 
att utveckla elevernas historiemedvetande (Skolverket, 2011b: 6).  

Kommentarmaterialet kan således liknas vid Jensens (2012:25) tankar om 

historiemedvetandet som ett mänskligt grundvillkor och något som de flesta människor 
innehar. Jensen (1997:80) menar även att människors handlingar i hög grad styrs av 

deras historiemedvetande vilket i viss mån även belyses i kommentarmaterialet 
(Skolverket, 2011b: 6). I den tidigare läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 

1994:26). förekom beskrivningen:  

Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se 
sig själva och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende. Den 

skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att utvidga sin omvärld i en 

tidsdimension och ge dem möjligheter att leva sig in i gångna tider och de 
förutsättningar som då funnits för människans liv och verksamhet. 

Undervisningen skall på det sättet utveckla elevernas historiemedvetande 

och ge dem ett historiskt perspektiv på tillvaron. De kunskaper som 
eleverna får om det förflutna skall bidra till en förståelse av nutiden 

(Utbildningsdepartementet, 1994:26).  

Även detta kan således liknas vid såväl Jensens (1997, 2012), Jeismanns (Jensen, 1997) 
och Rüsens (2004) definitioner. 

 

 

5.4 Vikten av historiemedvetandet 
 

 

Gällande vikten av historiemedvetandet har texter skrivna av några olika forskare 
använts. Jensen (1997) och Rüsen (2004) har förutom definitioner även tankar om såväl 

utvecklandet av historiemedvetandet som vikten av det. Här har även forskarna Alvéns 
(2011), Wiklunds (2013) och Friedrichs (2010) texter kommit till användning då dessa 

såväl tillför olika tankar som stärker Jensens (1997) och Rüsens (2004) påståenden. 
   

Alvén (2011:25-26) hänvisar till historieprofessorn Karlsson när han skriver att 
”människors handlingsberedskap inför framtiden påverkas av deras föreställningar om 

det förflutna”. Han menar vidare att ett utvecklat historiemedvetande kan bidra till att 
skapa eller upprätthålla demokratiska samhällen och att det är av vikt att människor 

både ser sig som skapare av historia som skapade av den. Vidare menar han att det 
finns människor vilka innehar ett historiemedvetande som kan vara destruktivt för 

demokratin. Dessa människor kan motsätta sig de styrande makterna på sätt som är 
svårhanterliga eller farliga för ett demokratiskt samhälle. Historia kan ofta användas 

inom politiken eller i politiska syften på olika sätt, genom att exempelvis vinna väljare i 
ett val. Utan en befolkning med ett utvecklat historiemedvetande kan historien 

enväldigt tolkas av de styrande vilket kan vara missgynnande för demokratin. Även 
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Wiklund (2013:116,119) tar upp politiken då han i likhet med Alvén (2011: 25-26) 

menar att ett utvecklat historiemedvetande stärker invånarnas förmåga att förhålla sig 
såväl kritiskt som självständigt till inte bara politikens historietolkningar utan även 

andra aktörer i samhället. Vidare menar han att ett utvecklat historiemedvetande kan 
bidra till såväl självförståelse som förståelse för andra, vilket i sin tur kan vara till hjälp 

vid förståelsen eller hanterandet av konflikter mellan olika grupper i samhället. Detta 
kan ses i likhet med Jensens (1997:74) tankar om hur historiemedvetandet påverkar på 

vilket sätt man ser andra människor eller grupper.  
 

Den danske historiedidaktikern Jensen (1997:57) menar att historiemedvetandet kan 
ses som grund för människors identitet, handlingar och vetande vilket medför att alla 

handlingar bottnar i historiemedvetandet, oavsett om det gäller handlingar som gjorts 
tidigare, som görs i nutid eller kommande handlingar i framtiden. Han fortsätter på 

denna linje när han menar att historiemedvetandet hos människorna således är av 
betydelse för det större livs- och samhällssammanhanget, vilket även kan ses likna det 

Alvén (2011:26) skriver och som nämns ovan. Alvén (2011:28) påpekar att det är med 
hjälp av vårt historiemedvetande vi kan tolka eller förstå den värld vi lever i och att det 

är vad som hjälper oss förstå och planera inför framtiden. I den värld vi nu lever, med 
dess globalisering och internationalisering tycks han mena att historiemedvetandet är 

av större vikt än någonsin. Rüsen (2004:66-67) menar, precis som Jensen (1997:57) att 
historiemedvetandet är bidragande till människors handlingar. Dock lägger han 

ytterligare en aspekt på vikten av historiemedvetandet, nämligen att det påverkar 
människors moral och värderingar i allra högsta grad. Moral och värderingar är i sin tur 

vad som skapar riktlinjer eller principer för våra handlingar i olika situationer. Friedrich 
(2010: 651-656, 661) menar att historiemedvetandet är viktigt för handlingskraftiga och 

ansvarstagande medborgare och att begreppet därav har en given plats inom skolan. 
Han menar även, i likhet med Alvén (2011:28) att den nu globaliserade världen ställer 

högre krav på ett utvecklat historiemedvetande eftersom vi ställs inför nya problem, 
konflikter och händelser. För att stärka sitt ställningstagande om vikten av 

historiemedvetandet använder Friedrich (2010: 655-656) sig av George Santayanas 
uttalande ”Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” 

(Santayana, 1905, i: Friedrich, 2010:655) och menar att en befolkning som innehar ett 
utvecklat historiemedvetande är grunden för en fredlig och demokratisk framtid.  Alla 

människor behöver utveckla sitt historiemedvetande för att kunna koppla samman 
dåtid med nutid och framtid och på så vis se sin egen plats i historien och hur individen 

kan påverka framtiden.       
 

5.4.1 Sammanfattning 
 

Historiemedvetandet kan alltså ses vara av vikt för skapandet och upprätthållandet av 
det demokratiska samhället (Alvén, 2011:25-26), för medborgarnas förmåga att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till politiker och andra aktörer i samhället (Wiklund, 2013:116, 
Alvén, 2011:25-26) samt för såväl människors handlingar som synen på andra (Jensen 

1997: 57,74). Vidare är historiemedvetandet av stor vikt i dagens globaliserade samhälle 
eftersom vi i och med detta ställs inför nya konflikter, händelser och problem 

(Friedrich, 2010:651-652, Alvén, 2011:28).  
 

5.5 Forskning om didaktiska verktyg för utvecklandet av 
historiemedvetandet 
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I sökningen av forskning gällande vilka didaktiska verktyg eller arbetssätt som kan 

användas för att aktivera eller stärka elevers historiemedvetande har denna begränsats 
till en tioårsperiod av olika anledningar. Den största anledningen är att finna det som 

kan klassas som aktuell forskning kring detta. Inom loppet av tio år har en utveckling 
skett av de digitala verktygen vilket kan behöva tas i beaktning då det påverkar elevers 

möjligheter till informationssökning. Begränsningar som detta kan vara till hjälp vid 
urvalet eftersom såväl tiden som sidantalet är begränsat. Dock bör nämnas att det finns 

studier att tillgå i ämnet och söker man under en längre tidsperiod än den som använts 
i detta arbete finns det gott om idéer för undervisningstillfällen. Nedan sammanfattas 

några av de studier som funnits inom den utsatta tioårsperioden. De flesta är 
licentiatavhandlingar då det till synes främst är avhandlingar av detta slag som behandlar 

denna form av undersökningar. 
 

5.5.1. Skönlitteratur och historiemedvetande 
  

Ingemansson (2007:11-14) har i en studie undersökt skönlitteraturs påverkan på elevers 
historiemedvetande. Undersökningen har grundats på ett tematiskt arbete där 

historieämnets vikingatid blandats med läsning av boken Drakskeppet och målet för 
undersökningen har varit tre elever. I sitt arbete visar Ingemansson (2007: 57-60) på att 

eleverna utvecklat sitt historiemedvetande genom att slutsatser dras mellan dåtid, nutid 
och framtid samt att personliga erfarenheter kan liknas vid såväl bokens huvudpersoner 

som människor som kommer att leva i framtiden. Ingemansson (2007: 79-96) menar 
att eleverna ska ha uppvisat förmågor att utifrån sitt eget liv finna samband mellan dåtid 

och nutid samt övergett tvekande uttalanden för att göra starka uttalanden om 
historiska skeenden. Ingemansson menar att historiemedvetandet hos eleverna i studien 

utvecklats då de haft möjligheten att såväl skriva som samtala och läsa. Hon påpekar 
enbart läsning av skönlitteratur inte skulle möjliggöra denna utveckling utan att det är 

dessa tre saker tillsammans som aktiverar processen hos eleverna. 
 

5.5.2. Släkten som historisk källa  
 

Ett annat forskningsprojekt med historiemedvetandet i fokus är Berntssons (2012: 11-

13) undersökning som utförts bland niondeklassare. Frågan som Berntsson ställer sig 
är huruvida elevers historiemedvetande kan påverkas av mötet med äldre släktingar och 

deras livserfarenheter. Med detta menar hon att berättelser från anhöriga kan kopplas 
till elevens eget liv samtidigt som det även kan kopplas till större sammanhang i 

historien. Detta beskrivs som ”den lilla historien”- en persons eller familjs livsöden, 
kopplat till ”den stora historien”- det större sammanhanget eller händelser i historien 

vilket kan verka meningsskapande i den enskilda elevens liv (Berntsson, 2012:24). De 
elever som ingick i studien var fördelade på två klasser varav den ena klassen fick 

instruktioner till intervjuer med släktingar. Eleverna i den andra klassen fick använda  
vilka källor de ville och målet med detta var enligt forskaren att se skillnader i elevernas 

arbeten och uttryckta historiemedvetande. Vissa av de elever som fick använda valfria 
källor valde dock att genomföra intervjuer med släktingar de med. Det material eleverna 

samlat in skulle sedan kopplas till en tidsepok i historien, nämligen efterkrigstiden. 
Denna tidsepok hade eleverna tidigare arbetat med och var således bekanta med 

(Berntsson, 2012: 40-43). Forskaren menar själv att uppgiften att se till huruvida elevers 
historiemedvetande aktiverats eller stärkts är en svår uppgift, vilket medför att några 

konkreta svar på frågan hur historiemedvetandet påverkas av mötet med släktingar inte 
framkommer. Däremot svarar eleverna själva i studien att vissa av dem genom detta 
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arbete ser historieundervisningen som mer meningsfull, att de fått en djupare förståelse 

för skillnader och likheter mellan efterkrigstiden och nutiden samt att de genom 
släktingars berättelser kunnat knyta denna tidsepok till sitt eget liv. Enligt forskaren har 

det känslomässiga engagemang som väckts hos eleverna i relation till släktingars 
berättelser hjälpt dem se samband mellan tid och rum. Eleverna ska även ha uttryckt 

saker som får henne att dra slutsatser kring historiemedvetandet i skola och läromedel. 
Här menar hon att historiemedvetandet aktiveras eller stärks mer utanför skolan än i 

skolan då elever får se, uppleva och höra saker i andra miljöer och där det kan upplevas 
mer verkligt eller konkret för eleverna (Berntsson, 2012: 159-170).   

 

5.5.3. Historiemedvetande i en digital kontext 
 

I denna litteraturgenomgång av forskningen kring didaktiska verktyg är två studier med 

utgångspunkt i digitala hjälpmedel värda att ta upp. Backman Löfgren (2012: 20-21) har 
i en studie som utförts bland gymnasieelever gjort ett arbete i historia där eleverna dels 

har arbetat med andra världskriget kopplat till digitala lärmiljöer, dels gjort egna 
livsberättelser med hjälp av programmet Photostory. Ett av syftena med denna studie 

är att se till elevernas historiemedvetande och en av frågorna forskaren ställer sig är hur 
kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid yttrar sig i elevernas egna livsberättelser 

(Backman Löfgren, 2012: 14-15). Gällande arbetet med andra världskriget fick elever 
söka svar på frågor i material publicerat på internet. De frågor som ställdes var av olika 

karaktär, där vissa var utformade för att uppmärksamma historiemedvetandet hos 
eleverna. Till vissa av de ställda frågorna kunde eleverna hitta svar i materialet, vissa 

frågor fick eleverna lov att resonera kring och utforma egna svar till (Backman Löfgren, 
2012:57).  Vid forskarens analys av elevernas svar menar hon att frågor som utformats 

så att eleven kan koppla dem till sitt eget liv genererar mer utvecklande, 
problematiserande och resonerande svar än vad rena faktafrågor gör (Backman 

Löfgren, 2012:75). I den andra delen av studien har eleverna, som nämnts ovan, arbetat 
med egna livsberättelser med hjälp av programmet Photostory. Eleverna har med såväl 

tal som bild skapat dessa och källor har använts för att visa på händelser som på något 
sätt haft påverkan på de enskilda elevernas liv (Backman Löfgren, 2012:77-78). De 

flesta livsberättelser eleverna skapat har utgångspunkten i elevens födelse för att sedan 
ta stegen framåt mot den tid då de skapades. Händelser ska enligt forskaren ha vävts in 

i dessa och kopplingar till det egna livet gjorts då eleverna kan minnas var de befann 
sig, gjorde vid tidpunkten eller kände (Backman Löfgren, 2012: 80-81). Vissa elever drar 

kopplingar mellan historiska händelser och sitt eget liv på så vis att sambandet mellan 
orsak och konsekvens blir synligt. I studien visar forskaren upp en elevs arbete där 

denne resonerar kring sin morfars öde då han nästan blev träffad av en bomb under 
kriget och eleven visar vilken påverkan den händelsen haft på sitt eget liv eftersom 

morfadern gett upphov till elevens liv. Andra saker som förekommer i arbetet är hur 
föräldrarnas val och intressen påverkat eleven och denne kan även se likheter mellan 

sin morfaders upplevelser och terrorattacker i Amerika samt resonera om hur det 
påverkar folks liv i olika delar av världen. Eleven uppvisar enligt forskaren en förmåga 

att se samband mellan dåtid, nutid och framtid (Backman Löfgren, 2012: 132-134). 
Avslutningsvis menar Backman Löfgren (2012: 153-156) att det är när eleverna kan 

sätta sig själva i historien och de tycker att det är relevant som samband mellan dåtid, 
nutid och framtid kan skapas och ett historiemedvetande uppvisas. I studien är det de 

elever som kan koppla historiska händelser till sin egen familj på något sätt som främst 
uppvisar ett utvecklat historiemedvetande. 
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5.5.4. Bloggen som lärprocess 
 

I den andra studien som utförts i en digital kontext har Johansson (2014:33) undersökt 

bloggen som ett didaktiskt verktyg i historieundervisningen. Under tiden då eleverna 
använde sig av bloggen läste de om Andra världskriget samt tidsepoken före och efter 

denna. Eleverna fick i uppgift att hitta på en fiktiv person vars levnadsöde skulle 
dokumenteras i form av dagboksinlägg på bloggen. De fiktiva personerna skulle leva 

under krigsåren vilket således gjorde att arbetet kunde sammanföras med resterande 
arbete i historieundervisningen. I uppgiften ingick även att kommentera andra elevers 

blogginlägg och ett av målen med denna övning var att träna på kompetenser vilka 
kännetecknar historiemedvetandet (Johansson, 2014: 37-39). De bloggar som skrevs 

publicerades offentligt vilket medförde att inte bara klasskamrater kunde gå in och 
kommentera inlägg. I en senare intervju med några elever ska dessa ha uttryckt att 

arbetet var underhållande då de fick skapa sin egen karaktär och bestämma vilken 
historia som skulle finnas med i bloggen. De kommentarer eleverna gav varandra ska 

även ha verkat motiverande för eleverna och fått dem att vilja skriva mer. Innan 
kommentarerna publicerades granskades de av läraren och forskaren vilket medförde 

att ett fåtal kommentarer inte publicerades på grund av kränkande innehåll eller annat  
(Johansson, 2014: 57-59). Forskaren uttrycker att det i början var lite svårt för eleverna 

att kommentera andras inlägg utifrån sin egen fiktiva person, men att detta sedan 
fungerade bra och att eleverna kunde uppvisa empati och förståelse samt jämföra den 

fiktiva karaktärens upplevelser med sin egen karaktärs upplevelser i bloggen. För att 
göra historien mer verklig fanns det elever som valde att översätta sina inlägg till andra 

språk som passade sin karaktär (Johansson, 2014: 60-61). I en intervju med läraren 
framkommer det att eleverna uppvisar historiemedvetande i utförandet av uppgiften 

men att det är svårt att bedöma elevens genomförande av den i relation till 
kunskapskraven (Johansson 2014: 81). Forskaren skriver att hon tolkar svaren på olika 

ställda frågor som att eleverna efter arbetet med bloggen uttrycker en oro för att 
historiska händelser kommer att upprepa sig, att de har fått en ökad förståelse för andra 

människor samt hur de kommer eller bör agera i framtiden (Johansson, 2014:103). 
Enligt Johansson (2014:108) är de lärprocesser som arbetssättet medför möjligheter för 

eleverna att utveckla sitt historiemedvetande. 
 

5.5.5. Museiutställningar och elevers historiemedvetande 
 

Axelsson (2009:11) undersöker i sin doktorsavhandling hur museibesök kan verka 
historieförmedlande och tar även upp historiemedvetandet. Till grund för avhandlingen 

ligger två olika museiutställningar, samt intervjuer med både mindre barn och 
gymnasieelever. Den första av dessa utställningar visades på två olika platser vi olika 

tillfällen, en gång följde forskaren gymnasieelever och en gång lite mindre barn som 
tillhörde årskurs 5. Forskaren menar att museibesök kan ha olika påverkan på elever, 

bland annat genom att deras historiemedvetande aktiveras eller utmanas beroende på 
hur de enskilda individerna reagerar på det de kommer i kontakt med. Bland 

gymnasieeleverna fanns elever som bara accepterade det de fick veta på den första 
utställningen, vilket forskaren menar kan vara ett tecken på att historiemedvetandet 

varken aktiveras eller utvecklas. De gymnasieelever som däremot i studien ifrågasatte 
eller reflekterade över det som setts och hörts skulle istället kunna ha aktiverat sitt 

historiemedvetande och möjligen tränat eller utvecklat det. Detta är inget som 
forskaren vill bekräfta, men hon håller det till synes öppet som en möjlighet. Dock 

riktar forskaren även kritik mot den ena utställningen då den inte ska ha haft något 
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samarbete med skolan eller något pedagogiskt material kopplat till den. Hon menar 

även att det inte fanns något direkt utrymme för att problematisera innehållet, varken 
på plats eller när eleverna befann sig i skolan (Axelsson, 2009:134-135). När 

mellanstadieelever besökte samma utställning vid en annan plats och tillfälle fanns ett 
pedagogiskt program kopplad till denna och läraren hade i förväg fått material som 

klassen gått igenom (Axelsson, 2009:186). Vid efterföljande intervju ska eleverna ha 
kommit ihåg sådant som ingick i det material läraren fått tilldelat innan besöket samt 

den dramatisering som ska ha varit en del av utställningen. En dramatisering, menar 
forskaren, kan erbjuda möjligheter för eleverna att aktivera och utveckla sitt 

historiemedvetande, men det är inte alltid detta lyckas (Axelsson, 2009:209) 
Forskaren ser till synes ett problem, nämligen att dessa museibesök inte efterföljts av 

någon direkt diskussion och lyfter återigen upp avsaknaden av problematisering 
(Axelsson, 2009:196-197). Gällande den andra utställningen ska det ha funnits underlag 

för diskussioner och resonemang mellan dåtid och nutid vilket kan användas för att 
aktivera eller utveckla ett historiemedvetande hos elever (Axelsson, 2009:269-270). Den 

andra museiutställningen ska ha erbjudit en större möjlighet att utveckla 
historiemedvetandet men även vissa svårigheter då utställningen i sig ska ha innehållit 

väldigt många texter och föremål. Dock visar forskaren att museibesök vissa gånger 
kan aktivera och eventuellt utveckla elevers historiemedvetande (Axelsson, 2009:288-

289).   
 

5.5.6 Sammanfattning 
 

Didaktiska verktyg i syfte att utveckla elevers historiemedvetande kan alltså vara 
temaarbeten där fakta blandas med fiktion, alltså skönlitterär läsning kombineras med 

en tidsepok i historieundervisningen (Ingemansson, 2007). Undervisningen kan även 
innehålla kopplingar till det egna livet när eleverna får intervjua äldre släktingar för att 

på så vis ta del av en annan människas livsöde och vetskap om en annan tidsepok 
(Berntsson, 2012). Digitala verktyg kan användas på olika sätt, bland annat genom 

informationssökande på internet, skapandet av egna livsberättelser med hjälp av digitala 
program (Backman Löfgren, 2012) eller bloggande där eleverna får iklä sig andra 

identiteter i olika tidsepoker (Johansson, 2014). Besök på museum skulle även kunna 
vara användbart i syfte att stärka elever historiemedvetande så länge dessa är 

genomtänkta och ger upphov till problematiseringar och diskussioner (Axelsson, 2009). 
 

 

 

6. Diskussion 
 

Nedan diskuteras de frågeställningar som studien byggt på utifrån det som framkommit 
av databassökningarna och de manuella sökningarna. Sökningarna som skett redogörs 

för ovan i metod- samt resultatdelen. Vissa frågeställningar har fått mer utrymme än 
andra eftersom de dels är av lite olika karaktär, dels på grund av hur mycket forskning 

som hittats kring varje fråga. 
 

6.1 Forskningens definitioner på begreppet historiemedvetande 
 

De definitioner på begreppet historiemedvetande som presenterats i resultatet är tagna 

från tre till synes framstående forskare. I definitionerna finns såväl likheter som 
skillnader och vissa definitioner kan ses som mer utvecklade än andra. Rüsen (2004:67-

73) definierar historiemedvetandet som kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid 
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samtidigt som han ser det som en narrativ kompetens. Vidare menar han att det finns 

tre underkategorier till den narrativa kompetensen samt fyra olika typer av 
historiemedvetande. Jeismanns fyra definitioner, tagna från Jensen (1997:51), innehåller 

tre stycken som kan koppas till då-nu-framtids- tanken samt en definition som helt 
riktar sig mot förhållandet mellan dåtid och nutid. Slutligen har Jensens (1997:57-60) 

definition lyfts i vilken han ser historiemedvetandet som sambandet mellan dåtid, nutid 
och framtid som människor gett upphov till. Vidare menar Jensen (2012:25) att 

historiemedvetandet är ett mänskligt grundvillkor som i princip alla människor innehar. 
Trots att de olika forskarna lyfter lite olika definitioner kan en gemensam tanke ses i 

dessa, nämligen att historiemedvetandet är förmågan att sammanföra dåtiden, nutiden 
och framtiden till en helhet. 

 

 

6.2 Skillnader och likheter mellan definitioner och läroplan 
 

I läroplanen (Skolverket, 2011a) förekommer det flertalet meningar som kan kopplas 
till historiemedvetande. Dock kan ses att den enda konkreta förklaringen till begreppet 

är ganska snäv i jämförelse med forskarnas definitioner. På en övergripande nivå kan 
man se att likheter finns, men ser man till forskarnas definitioner är de mer djupgående 

och innehåller fler dimensioner än vad läroplanen ger uttryck för. Exempelvis Jensen 
(1997:57-60) beskriver historiemedvetande som förhållandet mellan dåtid, nutid och 

framtid som människor gett upphov till. Således kan läroplanens beskrivning ses likna 
Jensens (1997:57-60) definition, men en viktig sak skiljer dem ändå åt eftersom det i 

läroplanen (Skolverket, 2011a: 172) inte framkommer att historiemedvetandet enbart 
gäller den dåtid, nutid eller framtid som har eller kommer påverkas av människan. Här 

bör även Jensens (1997: 57-60) definition kunna ifrågasättas eftersom händelser som 
inte är skapade av människor kan ge upphov till händelser skapade av människor, vilket 

kan vara en anledning till att denna inte är vidare passande i läroplanen eftersom 
definitionen kan skapa förvirring och ifrågasättande. Ett exempel på detta kan vara att 

naturkatastrofer som inte är direkt skapade av människan ändå kan ge upphov till 
mänskliga handlingar vilka i sin tur kan ses som historiska händelser. Om vetskapen 

kring detta då är historiemedvetande eller inte kan således bli en svår fråga. Jensens 
(1997:74) fem lärprocesser är inte heller synliga i läroplanens (Skolverket, 2011a:172) 

beskrivning av begreppet. Rüsens (2004:67-69) definition stämmer ganska väl överens 
med läroplanens (Skolverket, 2011a:172) beskrivning av begreppet. Dock beskriver 

Rüsen (2004:67-69) historiemedvetandet som en narrativ kompetens, vilket även kan 
liknas vid Jensens (1997:74) tankar om historiemedvetandet som berättelse. Dessa 

tankar är inget som till synes framkommer i läroplanens (Skolverket, 2011a:172) 
beskrivning. Av Jeismanns (Jensen, 1997:51) fyra definitioner är det definitionen 

”historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 
förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden” som är mest lik läroplanens 

(Skolverket, 2011a:172) beskrivning.   
 

I tidigare läroplanens kursplan för ämnet historia, Lpo 94, (Utbildningsdepartementet, 
1994) förekom begreppet historiemedvetande på flera ställen. Detta kan jämföras med 

den nuvarande läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011a), där begreppet enbart 
framkommer på ett ställe. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994:26) förekommer 

termen historiemedvetande på flertalet ställen i kursplanen för historia. Termen har 
även en egen rubrik benämnd ”Tid och historiemedvetande” 

(Utbildningsdepartementet, 1994:27). Under denna rubrik förekommer en bred 
förklaring till vad begreppet innefattar och vad ett utvecklat historiemedvetande kan 



 

31 
 

tillföra individen. Exempel på detta som framkommer är en större förståelse för andra 

människor under olika tidsepoker och en förståelse för nutiden. Utifrån detta kan ses 
att den tidigare läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) gav en bredare förklaring 

till begreppet än vad den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011a) gör. Såväl Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr 11 (Skolverket, 2011a) kan kopplas till 

Jeismanns (Jensen, 1997:51), Rüsens (2004:67-69) och Jensens (1997:57-60) 
definitioner på begreppet historiemedvetande i vilka historiemedvetandet ses som ett 

samband mellan dåtid, nutid och framtid.  
 

Till den nuvarande läroplanens kursplaner (Skolverket, 2011a) finns 
kommentarmaterial utgivna från Skolverket. I det kommentarmaterial som finns för 

kursplanen i historia (Skolverket, 2011b:6) ges en bredare beskrivning av begreppet 
historiemedvetande. Dessa kommentarer kan kopplas till såväl Jensens (2012:25) tankar 

om historiemedvetandet som ett mänskligt grundvillkor, samt de tankar Jensen 
(1997:80) har om att handlingar styrs av människans historiemedvetande. Eftersom 

denna information inte förekommer i läroplanen (Skolverket, 2011a) är det upp till 
läraren att ta del av kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b). Frågan som då kan ställas 

är hur många lärare som faktiskt uppsöker denna information för att utvidga sin bild 
av kursplanen.  

 
Historiemedvetandets roll i undervisningen har till synes inte förändrats under de sista 

årtiondena, däremot verkar termens plats i styrdokumenten ha fått en mindre 
framträdande roll. Om begreppet är av så stor vikt som det ges sken av i 

Skolinspektionens rapport (2015) kan det kanske ses som besynnerligt att termen inte 
mer än nämns i den nuvarande kursplanen (Skolverket, 2011a:172). Om lärare inte 

innehar kunskap om begreppet så är det svårt att koppla samman term med begrepp 
och således se detta samband i läroplanen. I läroplanen framkommer det flertalet 

stycken som ligger till grund för att utveckla historiemedvetandet, men denna koppling 
framkommer inte i texten. Frågan man då kan ställa sig är hur en lärare ska kunna 

uppmärksamma elevers historiemedvetande utifrån en term som inte tydligt kopplas 
samman med begreppets innebörd? Att information finns att hämta på annat håll är 

visserligen tydligt, men huruvida aktiva lärare faktiskt gör denna efterforskning måste 
här få vara osagt. 

 
 

 

6.3 Uppmärksammandet av historiemedvetandet 
 

Att utveckla historiemedvetandet kan utifrån forskarna som tas stöd av ovan ses som 

en mental process. Såväl Rüsen (2004) som Schemilt (2009) menar att utvecklingen av 
historiemedvetandet kan ses i flera steg. Utifrån dessa steg skulle läraren alltså kunna 

tyda på vilket steg eleven befinner sig genom att analysera dess resonemang och 
yttranden. Detta förutsätter ju dock att eleven faktiskt uppvisar denna kunskap och att 

rätt tillfälle för detta finns eller att rätt frågor ställs. Eliasson (2009:322-323) ger tre 
exempel på hur elever kan uppvisa ett utvecklat historiemedvetande vilka borde kunna 

vara till hjälp för lärare. Återigen borde detta dock enbart kunna uppvisas i skolan om 
rätt undervisning bedrivs som ger möjligheter och tillfällen för eleverna att uppvisa 

sådana kunskaper. Till detta kan Jensens (1997:71-73) tankar kopplas då han menar att 
undervisning som går från tidsepok till tidsepok utan att visa några samband mellan 

dessa inte kan stärka historiemedvetandet. Att en elev kan berätta om händelser som 
skett under medeltiden kan då alltså inte vara att uppvisa ett historiemedvetande utan 
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behöver i så fall utvidgas med samband eller liknelser till nutid, framtid eller andra 

historiska händelser. Eliasson (2009:323) skriver även om två användbara metoder för 
att se hur utvecklat historiemedvetande elever har. Den första metoden är att läraren 

utformar historieundervisningen likt en berättelse, den andra är att prov som ger 
eleverna möjligheter att uppvisa sitt historiemedvetande utformas. Att utforma 

historieundervisningen likt en berättelse kanske kan vara ett sätt att visa på hur historien 
hänger ihop på ett sätt som undervisningen av olika tidsepoker kan brista i. Att gå från 

en tidsepok till en annan i undervisningen kan möjligtvis bli likt en tv-serie där olika 
avsnitt där varje avsnitt innehar en egen handling.  

 
Ingemansson (2007:57-60) skriver i sin avhandling att historiemedvetandet görs synligt 

när elever kan dra slutsatser mellan de tre tidsepokerna samt när personliga erfarenheter 
kan kopplas till huvudpersonen i en bok eller en historisk person. Detta kan kopplas 

till vad Jensen (1997:49) menar med att eleverna måste kunna relatera till skolans 
historieundervisning och att historiemedvetandet stärks främst utanför skolan.  

Liknande detta kan ses i Backmans studie (2012: 80-81) där elever uppvisar att de kan 
se samband mellan äldre släktingars liv och sitt eget, samband mellan händelser i en 

tidsepok eller en del av världen med senare händelser i människors liv eller andra delar 
av världen. Här drar Backman (2012:153-156) slutsatsen att elever uppvisar ett 

historiemedvetande främst när de kan koppla sitt eller sina familjemedlemmars liv till 
historiska händelser. I Berntssons (2012:159-170) studie ska elever själva ha uttryckt att 

intervjuer med släktingar hjälpt dem knyta en annan tidsepok till den tid de själva lever 
i. Att eleverna kan koppla historien till sig själva på något sätt verkar således vara viktigt 

för att de ska kunna aktivera och stärka sitt historiemedvetande. Genom att se samband 
mellan äldre släktingars upplevelser och kunna koppla dem till sig själv verkar eleverna 

således skapa sig insikt i andra tiders levnadsvillkor. Mötet med en släkting som de 
känner kanske kan få historien att verka mindre abstrakt än den historia som 

undervisningen förmedlar. I dessa möten bör även eleverna kunna se hur en persons 
medvetna handlingar påverkat dennes framtid. 

 
Såväl Berntsson (2012:159-170) som Johansson (2014:60-61) menar att det är svårt att 

mäta elevers historiemedvetande. Kanske kan detta bero på att lärare inte ges tillräckligt 
med information om hur utvecklandet av ett historiemedvetande faktiskt kan uppvisas  

och uppmärksammas, eller så kanske lärarna inte har fått tillräckliga kunskaper om vad 
begreppet historiemedvetande faktiskt innebär. Om begreppet ska vara en central del 

av kursplanen i historia kan det kännas besynnerligt att så mycket kring begreppet är 
till synes svårhanterligt. 

 

6.4 Didaktiska verktyg för att stärka historiemedvetandet 
 

Ovan presenteras ett antal studier i vilka olika didaktiska verktyg för utvecklandet av 
historiemedvetandet utforskas. Såväl Backman Löfgren (2012) som Johansson (2014) 

vänder sig till tekniken och undersöker hur denna kan användas i 
historieundervisningen. I Backman Löfgrens (2012:20-21, 57) studie har elever använt 

internet för att göra egna livsberättelser och sökt svar på frågor ställda gällande en viss 
tidsepok. Backman Löfgren (2012:153-156) drar slutsatsen att eleverna tycker historia 

är relevant när de kan se sin egen plats i den. Johansson (2014:33, 37-39) har undersökt 
hur bloggen kan användas som ett didaktiskt verktyg och låter eleverna skapa fiktiva 

personer för att leva sig in i ett annat livsöde och i en annan tidsepok. Johansson 
(2014:103) menar att eleverna i arbetet uppvisar ett historiemedvetande till viss del. 

Dessa studier visar att vi kan ha ett nytt och till viss del outforskat didaktiskt verktyg 
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att ta till vara på i historieundervisningen. Den nya digitala eran är kanske något som 

används alldeles för lite i skolans historieundervisning och kanske är det dags att överge 
läroböckerna för mer inslag av denna typ i undervisningen. 

 
Axelsson (2009:11) undersöker i sin studie museiutställningars påverkan på 

historiemedvetandet och hon (Axelsson, 2009:134-135, 269-270) menar att elevers 
historiemedvetande kan utvecklas om utrymme ges för  diskussioner och 

problematiseringar av innehållet kopplat till de tre tidsdimensionerna. Utifrån detta kan 
således ses att besök på museum kan vara värdefullt för historieundervisningen så länge 

det efterföljs av diskussioner och problematiseringar. Att ta med sina elever till ett 
museum utan att i förväg ha en utarbetad idé är således till synes inte av värde för 

historiemedvetandet men kan däremot kanske ses som underhållande för eleverna. 
Dock bör förslagsvis nytta kombineras med nöje vid skolans utflykter av olika slag. 

 
Berntsson (2012:11-13, 159-170) ställer sig i sin studie frågan om mötet med äldre 

släktingar kan ha inverkan på elevers historiemedvetande, vilket det utifrån hennes 
studie verkar ha. Eleverna i studien beskriver även själva att de ser historien som mer 

meningsfull efter dessa möten. Detta är i enighet med Eliassons (2009:322-323) tankar 
om att mötet med äldre personer kan vara ett sätt att utveckla historiemedvetandet. 

Liknande kan ses i Backman Löfgrens (2012:132-134) studie där elever kopplar 
historiska händelser till sina släktingar och sedan vidare till sig själv. Detta kan tolkas 

som att den egna släkten är dels något som kan relateras till, dels något som för eleverna 
är mer intressant än döda kungar som de själva inte har någon koppling till. Exempelvis 

Jensen (1997:49) menar att eleverna måste kunna relatera till historieundervisningen för 
att se nyttan med den. Att låta elever få intervjua äldre personer kan således kanske vara 

ett värdefullt inslag i skolan. Här kan dock vissa svårigheter ses då det i skolan alltid bör 
tas i beaktning att vissa elever av olika anledningar kan sakna äldre släktingar vilket även 

kan vara en känslig sak. Kanske kan det istället vara av värde att få någon elevs förfader 
eller annan äldre person att komma på besök till skolan för att berätta om en viss 

händelse eller om sitt eget liv. 
 

I Ingemanssons (2007:11-14, 57-60, 79-96) studie har ett tematiskt arbete med 
vikingatiden och skönlitterär läsning genomförts i syfte att se hur detta påverkar elevers 

historiemedvetande. Genom att eleverna får skriva, samtala och läsa får eleverna 
tillfällen att reflektera och dra slutsatser mellan de tre tidsdimensionerna. Att blanda 

fakta med fiktion på detta sätt kan kopplas till Jensens (1997:74) tankar om 
historiemedvetandet som berättelse och Rüsens (2004:67-69) historiemedvetande som 

en narrativ kompetens. Genom att eleverna får ta del av såväl fakta som berättelse 
kanske deras intresse kan upprätthållas och mening skapas då det kan ses som lättare 

att relatera till en fiktiv person än en historisk person som levt för länge sedan. Kanske 
kan även eleverna skapa egna berättelser utifrån historiska personer för att på så vis 

skapa sig en relation till personer de aldrig mött. 
 

6.5 Vikten av historiemedvetandet 
 

Utifrån den forskning som presenterats ovan kan ses att forskarna har liknande tankar 

kring vikten av historiemedvetandet. Jensen (1997:57) menar att alla handlingar bottnar 
i människans historiemedvetande och att det således är av betydelse för det större livs- 

och samhällssammanhanget. Enligt Alvén (2011:25-26) bidrar ett utvecklat 
historiemedvetande till upprätthållandet och skapandet av demokratiska samhällen och 

menar vidare att det är av vikt att människor ser sig såväl skapade av historia som 
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skapare av den. Han menar även att historia ofta används inom politiken och att 

befolkningens historiemedvetande hjälper dem tolka denna och i sin tur göra 
ställningstaganden. Samma tanke kan ses hos Wiklund (2013:116,119) som menar att 

historiemedvetandet är vad som får invånarna i samhället att förhålla sig kritiska och 
självständiga gentemot politiker och andra aktörer. Vidare menar han att 

historiemedvetandet bidrar till såväl självförståelse som förståelse för andra vilket kan 
vara till hjälp när det kommer till att förstå eller hantera konflikter mellan olika grupper 

i samhället. Såväl Friedrich (2010:651-661) som Alvén (2011:28) pekar på dagens 
globaliserade samhälle och menar att historiemedvetandet nu för tiden är av större vikt 

då vi i detta ställs inför nya händelser, konflikter och problem. Vidare skriver Alvén 
(2011:28) att vi tolkar och förstår den värld vi lever i samt planerar framtiden utifrån 

vårt historiemedvetande. Enligt Rüsen (2004:66-67) har historiemedvetandet i hög grad 
en påverkan på människors moral och värderingar, vilket i sin tur är vad som skapar 

riktlinjer eller principer för våra handlingar.  
 

De ovanstående forskarnas tankar om vikten av historiemedvetandet kan även liknas 
vid Friedrichs (2010:651-661) ståndpunkt, nämligen att historiemedvetandet är viktigt 

för handlingskraftiga och ansvarstagande medborgare. Vidare menar han att begreppet 
på grund av detta har en given plats i skolan. Detta kan kopplas till läroplanens 

(Skolverket, 2011a:7-9) övergripande mål där det framkommer att skolan ska arbeta för 
att eleverna ska respektera de mänskliga rättigheterna samt de demokratiska 

värderingarna som finns i samhället. Vidare ska skolan i samarbete med hemmen arbeta 
för att eleverna utvecklas till kompetenta och ansvarstagande medborgare samt 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det framkommer även att skolan ska 
förmedla sådana kunskaper som utgör den referensram som behövs i samhället. 

Eleverna ska även ges möjligheter att utveckla en förståelse för samtiden, en beredskap 
inför framtiden samt utveckla förmågan till dynamiskt tänkande. Jeismanns fjärde 

definition på begreppet historiemedvetande är även här värd att tas upp. Definitionen 
”historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 

upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och 
upprätthållandet av mänskliga samhällen” (Jensen, 1997:51) kan jämföras med vikten 

av historiemedvetandet i samhället. 
 

Utifrån detta kan ses att historiemedvetandet är starkt sammanlänkat med skolans 
övergripande syfte att utbilda landets medborgare till kompetenta individer som tar 

ansvar för sina handlingar. Detta väcker även i sin tur frågor eftersom denna starka 
koppling inte verkar framgå i kursplanen på ett synligt sätt. Om historiemedvetandet är 

viktigt för att människor ska kunna vara ansvarstagande och handlingskraftiga 
medborgare kan tyckas att detta borde nämnas i samband med begreppet i läroplanen. 

Som tidigare nämnts ges en bredare bild av begreppet historiemedvetande i 
kommentarmaterialet till kursplanen i historia (Skolverket, 2011b:6), där det 

framkommer att ”människor styrs och påverkas av händelser i det förflutna” samt att 
utvecklandet av elevernas historiemedvetande är det övergripande syftet med ämnet. 

Här förekommer det dock inte heller att historiemedvetandet är av vikt för att forma 
aktiva samhällsmedborgare på så sätt som diskuterats ovan. Kanske bör det ifrågasättas 

varför vikten av historiemedvetandet framkom tydligare i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) än det gör i den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 

2011). Detta speciellt med tanke på att vikten av historiemedvetandet tycks öka snarare 
än minska i och med det allt mer globaliserade och mångkulturella samhället. 
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6.6 Metoddiskussion 
 
I denna studie har metoden systematisk litteraturstudie använts. Enligt Eriksson Barajas 

m.fl. (2013:25-34) karaktäriseras en sådan litteraturstudie av att metoder för sökningar 
och urval tydligt uppvisas. De menar även att relevant forskning bör ingå i studien. I 

metodkapitlet har på grund av detta sökningar och dess urval redovisats i såväl skrift 
som tabeller. Av de träffar sökningarna resulterat i har den litteratur som setts mest 

relevant för denna studie valts ut. Eriksson Barajas m.fl. (2013:69-70) skriver även att 
det i en litteraturstudie som denna är viktigt att enbart ta med tidigare utförda studier 

där etiska överväganden gjorts. I den här studien har litteratur som grundats på 
empiriska studier noggrant undersökts för att säkerställa att etiska överväganden gjorts 

i utförandet av dessa. Här har det setts till om de etiska övervägandena nämns i 
studierna samt om dessa görs synliga i texten.  

 
Larsen (2009:40-42) menar att validitet och reliabilitet är viktigt för all forskning. Hon 

beskriver validitet som giltighet och förklarar att en hög validitet innebär att det som 
ämnats undersökas faktiskt undersökts. Reliabilitet, menar hon, är studiens pålitlighet 

och en studie ska vara så pass tillförlitlig att en annan forskare ska kunna göra om den 
och få samma resultat för att den ska kunna ses ha hög reliabilitet. I ett försök att uppnå 

hög validitet i denna studie har så långt som möjligt primärkällor använts och 
frågeställningarna varit styrande genom hela processen. För att ge studien en hög 

reliabilitet har de steg som tagits i sökandet av litteratur och urval av dessa noggrant 
beskrivits.  

 
Aspekter som kan ha haft påverkan på studien kan vara tiden, samt det faktum att all 

använd litteratur på något vis bottnar i databassökningar. Om mer tid funnits för 
genomförandet samt om fler söksätt använts kanske denna studie varit annorlunda 

eftersom fler forskares texter då kan ha påverkat resultat och metod. I studien har texter 
skrivna på danska och engelska använts och översatts vilket kan påverka läsarens 

förståelse samt hur begrepp och förklaringar framställs För att få tillgång till olika 
definitioner av begreppet historiemedvetande har äldre litteratur än det som var tänkt 

från början använts. Anledningen till detta är ganska enkel, många av de granskade 
arbeten som hittats vänder sig till ett fåtal forskare för definitioner av begreppet varav 

jag även gjort detsamma. Att vända sig till dessa forskare har visat sig vara något 
problematisk då brister i det tyska språket och tidsaspekten kommit i vägen, vilket 

medfört att Jeismanns definition enbart redovisas utifrån sekundärkällor. Hade denna 
text kunnat översättas från originaltexten hade kanske denna forskares definition sett 

något annorlunda ut. 
 

6.7 Slutord och förslag på vidare forskning 
 
Forskarnas definitioner har såväl skillnader som likheter, men vad som återfinns hos 

alla forskarna är definitionen av historiemedvetandet som sambandet mellan dåtid, 
nutid och framtid. Denna definition överensstämmer även väl med den förklaring som 

ges till begreppet i läroplanen även om denna inte kan ses vara lika utförlig som de 
definitioner forskarna lyfter fram. En något bredare förklaring till begreppet kan fås 

genom att uppsöka kommentarmaterialet till kursplanen i historia, men även i detta 
redogörs inte lika brett för begreppet som i forskarnas definitioner. Att begreppet finns 

med i läroplanen kan med fördel motiveras utifrån forskares uttalanden om vikten av 
historiemedvetandet som bidragande faktor till upprätthållande av demokratiska 

samhällen, kritisk syn på politiken och förståelse för andra. Detta är något som 
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framkommer i skolans övergripande mål men kan inte ses direkt kopplat till 

historiemedvetandet eftersom begreppet enbart får den tunna förklaringen att vara 
insikten i att det förflutna präglar synen på den tid vi nu lever i och uppfattningar om 

framtiden. Utifrån detta kan begreppets förklaring i läroplanen således ifrågasättas då 
ett till synes viktigt ord får förhållandevis lite plats i denna text. Begreppet ges till synes 

mer utrymme i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) än i den nuvarande läroplanen 
Lgr 11 (Skolverket, 2011) vilket skulle kunna tolkas som att begreppet inte är lika viktigt 

längre. Om detta jämförs med forskningen, där det framkommer att begreppet snarare 
blir allt viktigare i dagens samhälle, kan detta ses som mycket märkligt. Eftersom 

forskningen anser att historiemedvetandet blir allt viktigare för samhället och 
demokratin borde det i så fall få mer plats i läroplanen, inte tvärtom.   

  
Viss forskning har under loppet av de senaste tio åren bedrivits gällande didaktiska 

verktyg för utvecklandet av historiemedvetandet, och mer finns att tillgå om ett längre 
tidsspann används i sökningen. I de arbeten om didaktiska verktyg som granskats 

förekommer det på flertalet ställen yttranden om att historiemedvetandet är komplext 
och svårt att mäta, vilket kanske inte kan ses som märkligt eftersom det är en mental 

lärprocess hos människan. Att mäta ett historiemedvetande är till synes enbart möjligt 
om eleverna dels väljer att visa sina kunskaper, dels får möjligheter till detta. På flera 

ställen i forskningen framkommer det att en personlig förankring i historien är av vikt 
när ett historiemedvetande ska utvecklas och att studera olika tidsepoker utan ett 

samband mellan dessa inte har nämnvärd påverkan på elevers historiemedvetande. Den 
forskning som ovan lyfts gällande didaktiska verktyg har en sak gemensam, nämligen 

lämnandet av traditionella läromedel såsom böcker för ett utforskande av historien på 
annat sätt. Sett till den rapport som ligger till grund för detta arbete verkar elevernas 

historiemedvetande inte utvecklas i önskvärd mån och kanske kan detta bero på 
lärarnas brist på kunskap om termen eller begreppets innebörd, eller att undervisningen 

inte utformas så att dessa samband görs tydliga. Sambanden mellan dåtiden, nutiden 
och framtiden kan vara något som är svårt att förmedla i traditionella läromedel varav 

nya outforskade arbetssätt kanske kan vara behövliga för att eleverna ska uppnå ett mer 
utvecklat historiemedvetande. Vi har till synes tagit steget in i en era där eleverna kräver 

andra typer av undervisning än den traditionella, läromedelsbaserade sorten. 
 

Förslag på fortsatt forskning är således att fler didaktiska verktyg för utvecklandet av 
historiemedvetandet bör undersökas. Lärarnas vetskap om såväl termen och begreppet 

som hur denna kunskap utvecklas är även något som till synes behöver mer forskning 
samt om lärare faktiskt använder sig av det kommentarmaterial som finns tillgängligt. 

Slutligen har tidigare forskning uppvisat svårigheter i att mäta och bedöma elevernas 
historiemedvetande, varav även detta område bör utforskas även om detta kan ses som 

en svår uppgift. 
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