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1 Inledning  

”Berättelsen är det band som håller ihop tiderna. Berättelsens tre delar: början, mitt och slut, 

kan jämföras med historiemedvetandets tre delar: Förfluten tid, nutid och framtid.” 1 

Jag kan inte minnas exakt när jag hörde ordet eller för den delen begreppet 

historiemedvetande för första gången. Men det var med säkerhet under pågående kurs i ämnet 

historia på lärarutbildningen i Halmstad.  

Det är ett begrepp som jag aldrig lyckats komma i kontakt med eller fått förklarat för mig 

innan dess att jag började läsa ämnet historia på högskolan. Nu vet jag att historiemedvetande 

är något som vi ständigt bär med oss vare sig vi är medvetna om detta eller inte.   

Vidare har detta komplexa begrepp fått mig att reflektera över dess innebörd och min egen 

tolkning av detta. Hade någon ställt frågan till mig innan påbörjad utbildning, hur vida jag 

hade kännedom om vad historiemedvetande var så hade svaret varit nej. Eller var det så att jag 

egentligen visste vad de innebar men att ingen hade satt ord på det eller förklarat begreppet 

för mig? Oavsett så kan jag reflektera över, och känna hur detta för mig tidigare okända 

begrepp förändrats över tid under min utbildning. Nu bär jag medvetet och med all säkerhet 

omedvetet med mig detta begrepp, när jag reflekterar eller tänker kring historia.   

 Jag tror inte att jag är ensam om detta fenomen, vilket leder vidare in på syftet för det arbetet. 

I grundskolans kursplan för historia står det följande:  

”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”. 2 

I styrdokumenten framgår det tydligt att undervisningen i historia ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om sitt historiemedvetande. 3 Detta ställer krav på lärarstudenterna i sitt 

blivande uppdrag som lärare att de har förmågan att tolka och förmedla kunskap om detta 

komplexa begrepp. Vidare är det därför relevant att undersöka hur vida blivande 

lärarstudenterna tolkar detta begrepp, samt undersöka om det finns någon skillnad i tolkning 

mellan de studenter som ännu inte studerat ämnet, och de studenter som har avslutat sin 

utbildning i ämnet historia. Resultatet av studien ger inte en generell bild av hur 

                                                           
1 Karlsson & Zander 2008 s 259  
2 Lgr11, Läroplanen s.172 
3 Lgr 11, Läroplanen s. 172  
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historiemedvetandet ser ut hos alla lärarstudenter i ämnet historia, men ger en bild av hur det 

ka se ut.  

För att besvara syftet har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Lärarstudenterna 

är uppdelade i två olika målgrupper. Den första målgruppen inriktar sig på lärarstudenter ännu 

inte påbörjat sin utbildning i ämnet historia. Den andra målgruppen inriktar sig på de 

lärarstudenter som läst klart sin utbildning i ämnet historia.  

1.1 Problemformulering 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp som återfinns både i kursplaner för skolan och i 

lärarutbildningen på högskolan. Begreppet historiemedvetande är brett och definitionen 

varierar. Dock innefattar begreppet en förståelse av att historia är en pågående process som vi 

själva deltar i, men även att vi påverkas av det förflutna, samtidigt som vi kan påverka vår 

egen tillvaro. Vad ett historiemedvetande är uttrycks i ämnets syftestext i läroplanen Lgr 11 

och sammanfattas i de förmågor som eleven ska utveckla genom undervisning i ämnet 

historia.  

Hur tolkar blivande lärarstudenter i historia detta begrepp. Finns det någon skillnad i tolkning 

mellan de studenter som ännu inte studerat ämnet och de studenter som har avslutat sin 

utbildning i ämnet, det är vad studien ämnar att undersöka.   

1.2 Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur blivande lärarstudenter i ämnet historia relaterar 

till och tolkar begreppet historiemedvetande och hur det eventuellt skiljer sig från studenter 

med avslutad utbildning.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats:      

 Hur tolkar blivande lärarstudenter i ämnet historia begreppet historiemedvetande? Och 

hur gestaltar sig det i deras tal om begreppet? 

 

 Hur tolkar lärarstudenter som har avslutat sin utbildning i ämnet i historia begreppet 

historiemedvetande? Och hur gestaltar sig det i deras tal om begreppet? 
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1.3 Avgränsningar  

Studien avser att undersöka enskilda lärarstudenters tolkning av begreppet historiemedvetande 

och undersöka om det eventuellt har förändrats efter avslutad kurs i historia på 

lärarutbildningen. Resultatet i studien kommer således inte att ge en generellt övergripande 

bild av hur det ser ut för alla de lärarstudenter som inte påbörjat eller avslutat sin utbildning i 

kursen historia på högskola eller universitet. Tidsbegränsningen för denna studie skulle inte 

tillåta att en sådan undersökning skulle hinna genomföras. Resultatet kommer istället att 

ställas i motvikt till redan befintlig forskning, för att på så sätt ge studien validitet och läsaren 

en insikt om hur lärarstudenter kan tolka begreppet före och efter avslutad utbildning i ämnet 

historia. Begreppet historiemedvetande är brett och ställs ofta i relation till både 

historiedidaktik, historiebruk och historiekultur. I denna studie förhåller jag mig dock till att 

endast definiera och använda historiemedvetande som begrepp vid redovisning av resultat och 

analys.  

1.4 Uppsatsens Disposition  

Arbetet är indelat i sju kapitel som beskrivs på följande sätt. I inledningen presenteras 

problemformulering, syfte och frågeställningar för arbetet. I kapitel två redovisas redan 

befintlig forskning gällande historiemedvetande. Kapitlet behandlar olika definitioner av olika 

forskares syn på begreppet historiemedvetande, kritik mot begreppet, styrdokument och 

historiemedvetande som teoretisk utgångspunkt. I kapitel tre behandlas metodavsnittet där det 

redovisas hur studien har genomförts, vilken metod som använts och hur materialet har 

analyserats. Kapitlet behandlar även hur insamlandet av data har skett och redovisning för 

dess urval och redogörelse för studiens tillförlitlighet. Kapitel fyra behandlar resultatdelen där 

analysen av intervjuerna presenteras och behandlas. Kapitel fem behandlar diskussion av 

resultatet där analysering och tolkning av resultatet sker i relation till teori och forskning. 

Samt en övergripande sammanfattning och förslag på vidare forskning inom området för 

studien. Kapitel sex innehåller referenser och kapitel sju innehåller bilagor.  

 

 



5 
 

2 Forskningsöversikt 

I denna studie behandlas begreppet historiemedvetande. Vidare kommer detta kapitel att 

behandla och presentera tidigare forskning kring begreppet.  

2.1 Definition historiemedvetande   

Historiemedvetande definieras ofta som ”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningen av 

det förflutna, förståelsen av det närvarande, och perspektiv på framtiden”. Dock råder det 

olika åsikter om hur vida de begreppsliga ramarna ska förstås. Forskningsläget uppvisar flera 

olika tolkningsvarianter och då inte endast mellan olika forskare utan även inom samma text. 

Det är dock inte föga förvånat att bredden av tolkning blir så spridd när det kommer till att 

sammanfoga så omdiskuterande termer som historia och medvetande. 4  

 

Människan skulle inte kunna existera som individer eller samhällsvarelser utan ett 

historiemedvetande. Varje människa har ett historiemedvetande, som de vänder sig till när det 

gäller den egna identitetsbildningen. Människan gör det när dem reflekterar och interagerar i 

den egna historien, och genom de egna handlingarna och det egna vetandet. 5  

 

1979 introducerades begreppet historiemedvetande av den tyske historiedidaktikern Karl-

Ernst Jeismann i första upplagan Handbuch der Geschichtsdidaktik. Detta för att illustrera den 

symbiotiska relationen som mellan tolkning av det förflutna, förståelse av en samtida situation 

och perspektiv på framtiden. 6 

 

Vidare har Sven Södring Jensen beskrivit historiemedvetande i sitt sista större arbete med 

inspiration från Jeismann och förklarat det som:  

”En närvarande visshet om att människan, alla samhällsinstitutioner och alla samlevnadsformer existerar i tid, 

att de alltid har ett ursprung och en framtid, och att de inte är uttryck för något som är stabilt, oföränderligt och 

utan förutsättningar”.7 

Det viktiga med dessa två definitioner är att belysa att det endast inte är dåtiden som ensidigt 

står i fokus. Kunskap om enskilda historiska fakta är sällan viktiga. Historiemedvetande är på 

                                                           
4 Nordgren 2006 s 15 
5 Karlsson & Zander 2008 s 48 
6 Karlsson & Zander 2008 s 44 
7 Karlsson & Zander 2008 s 44 
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så sätt den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, ljuset av 

historiska kunskaper och erfarenheter, och i förväntning om en specifik framtida utveckling. 

Det är de tre tempusformerna som ständigt samspelar och påverkar varandra i det symbiotiska 

historiemedvetandet. De förväntningar vi har på framtiden präglas av vårt sätt att tolka 

historien och genom den förståelsen vi har för nutiden. 8  

Som nämnts ovan, var det den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann som allmänt 

anses ha varit den förste att definiera historiemedvetandebegreppet. Jeismann presenterade 

fyra aspekter av vad ett historiemedvetande kan vara:9  

 

1. 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 att de har 

en härkomst och en framtid och inte utgör något som är stabilt. 

 

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 

för nutiden och perspektiv på framtiden. 

 

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 

4. 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.  

 

Begreppen ovan innefattar således fyra olika sätt att uppfatta vad ett historiemedvetande är 

trots att beskrivningarna delvis går in i varandra. En person som ständigt är medveten om att 

allt omkring har en historia skulle genom den första aspekten ge uttryck för ett 

historiemedvetande. Den andra aspekten ser historiemedvetande som en förmåga att skapa 

sammanhang mellan de tre tempusformerna då, nu och sedan. Den tredje aspekten liknar den 

första, men den fokuserar enbart på den historiska dimensionen i en individs förståelse. Den 

fjärde aspekten, betonar en gemensam förståelse grundad på emotionella upplevelser. Denna 

förståelse anses vara en viktig förutsättning för mänskliga samhällen.10  Niklas Ammert menar 

                                                           
8 Karlsson & Zander 2008 s 44-45 
9 Jeismann 1979  
10 Thorp 2013 s 99  
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att de är de första två aspekterna som ger den mest utvecklade förklaringen till begreppets 

omfattning. Vidare menar Ammert att det är den andra aspekten som är den mest 

användbara.11   

 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen är en forskare som fått väldigt stark 

genomslag i den svenska forskningen där historiemedvetandebegreppet används.12  Han utgår 

från Jeismanns definition av begreppet, med fokus på den andra aspekten. Där argumenterar 

Jensen för att det är de tre tempusformerna som är centrala i ett historiemedvetande.13 Jensen 

anser att begreppet är en primär faktor för att överhuvudtaget kunna ”förstå eller förklara 

människors handlingar”. Genom sina handlingar blir människan både skapad av historien och 

skapare av historien.14 Jensen påstår att vi med hjälp av historiemedvetandebegreppet kan 

förstå hur människor skapar identitet och mening, samt hur de fungerar som individer och 

samhällsmedborgare. Jensen presenterar vidare fem läro- och bildningsprocesser i vilka ett 

historiemedvetande kan aktiveras och utvecklas.  

 

 Processerna är: 

• historiemedvetande som identitet 

• historiemedvetande som möte med det annorlunda 

• historiemedvetande som en socio-kulturell läroprocess 

• historiemedvetande som värde- och principförklaring 

• historiemedvetande som berättelse15 

 

De två första processerna är i stort sett likvärdiga och handlar om att uppnå kunskap om vem 

man är både i relation till sig själv och andra. De tredje och fjärde processerna är även de i 

Jensens tycke svåra att skilja på eftersom de enligt honom handlar om hur vi genom historien 

kan nå kunskap om olika sätt att leva och möjliga sätt att förstå vad ett gott liv är, med andra 

ord att förstå sig själv som samhällsmedborgare. Den femte och sista processen påpekar 

Jensen är svår att skilja från de övriga processerna eftersom det är genom berättelsen man 

artikulerar de andra processerna, och med den sista processen menas att det är genom att 

skapa narrativer eller berättelser som individen förmår kvalificera sitt historiemedvetande. 

                                                           
11 Ammert 2008 s 50  
12 Thorp 2013 s 100  
13 Thorp 2013 s 100  
14 Thorp 2013 s 100  
15 Thorp 2013 s 100  
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Sammanfattningsvis kan Jensens teorier om historiemedvetandets läro- och 

bildningsprocesser anses som allmänt hållna, och som han själv påpekar, svåra att precisera 

och konkretisera.16  

 

Ewa Durhán beskriver historiemedvetande som förbindelsen mellan igår-idag-imorgon, dock 

menar Durhàn att begreppet innefattar mer än så.17  Historiemedvetande är själva grunden i ett 

specifikt tänkande kring historia, en teori som i stora drag går ut på att historien alltid är 

närvarande och att vi alltid bär den med oss. Duhràn menar att begreppet är starkt knytet till 

identitet - både vår egna och den kollektiva identiteten. Vem är jag? Vad har funnits innan? 

Hur hör jag ihop med min släkt? Vad är det som gör mig exempelvis svensk?18 

Historiemedvetande är inget som behöver vara medvetet, utan det kan även vara omedvetet 

medvetande. Det är inte heller kronologisk fakta om epoker som vi lär oss i skolan, utan det är 

ett medvetande som utvecklas i samspel med det omgivande samhället. Utan det är den 

historiska kunskap som vi får till oss via släkt, böcker, resor, tidningar, film och så vidare. 19 

I debatten kring historiemedvetande står frågan gällande om skolan överhuvudtaget är rätt 

forum för att utveckla historiemedvetande. De som är kritiska till detta menar att om skolan 

ska kunna utveckla elevers historiemedvetande så måste den utgå från det som skapar 

historiemedvetande däribland fiktion.20 Skolan har inte patent på historisk kunskap utan är 

endast en arena för denne. Durhán menar att begreppet historiemedvetande får en alldeles 

förenklad bild i kursplaner och ämneskommentarer, och den som inte är insatt i debatten får 

inte inblick i komplexiteten av begreppet.21  

Kenneth Nordgren menar med flera andra forskare att historiemedvetande är problematiskt att 

både definiera och undersöka.22 Enligt Peter Aronsson är historiemedvetande, historiebruk 

och historiekultur begrepp som inte i sig avgränsar ett forskningsfält, utan fungerar mer som 

grundläggande kategorier, så som genus, kultur och mentalitet.23 Klas-Göran Karlsson menar 

att historiemedvetande har en heuristisk dimension på så sätt att det vi betraktar historiens roll 

i samhället på nya sätt.24  Både Aronsson och Klas-Göran Karlsson menar att begreppet 

                                                           
16 Thorp 2013 s 101  
17 Larsson 1998 s 98 
18 Larsson 1998 s 98 
19 Larsson 1998 s 98 
20 Larsson 1998 s 99  
21 Larsson 1998 s 99  
22 Nordgren 2006 s 38  
23 Aronsson 2004 s 17  
24 Karlsson 2004 s 47  
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behöver testas empiriskt i mycket större utsträckning. Nordgren menar vidare att begreppen 

gör det möjligt att betrakta begreppen som kommunikation. En operationalisering krävs för att 

ställa dessa tre grundbegrepp i kontext till varandra, och till vilka som kommunicerar och vad 

som kommuniceras.25 Studerandet av historiemedvetande innefattar att i konkreta berättelser 

söka bakåt efter berättaren och framåt efter mottagaren, utanför efter den historiekulturella 

kontexten, samt inåt efter det som formar berättelsen. Historiemedvetande måste på följande 

sätt studeras genom sina uttryck av historiekultur och historiebruk.26  

Nancy Hartsmar har i sina undersökningar valt att se historiemedvetande som en del av 

tidsmedvetandet. Hartsmar menar att varje människa har någon form av tidsmedvetande där 

tolkningar av dåtid och nutid samt förväntningar på framtiden blir en del av ens identitet. 

Hartsmar ser historiemedvetande som tolkningar av processer i dåtid och nutid och 

förväntningar på framtiden och relationen mellan dessa.27 Hartsmar menar vidare att när det 

kommer till att utveckla sitt historiemedvetande så måste den ”lilla historien” få vara en del av 

den ”stora historien”. Får inte individen chans att relatera till den större historien utanför sin 

egen historia, så får individen svårt att återge en korrekt analys av sakers tillstånd och riskerar 

då att utantillinlärning utan djupare förståelse.28  

I den nationella utvärderingen (Svingby 1993) Youth and History projektet (1997) och 

Hartmars egen undersökning framkommer det att historieundervisningen både för europeiska 

och svenska förhållande sker i dåtidsundervisning. 29Ansvaret att tolka nutiden och framtiden 

lämnas i händerna på eleverna. Hartsmar menar att elever måste få möjlighet att reflektera 

över hur de förvärvar sina kunskaper och dess innebörd. Men även förståelse för att andra 

människor resonerar utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Då kan människan utveckla en 

kommunikativ kompetens där tids- och historiemedvetandet kan få både demokratiska och 

emancipatoriska förtecken. 30   

 

 

                                                           
25 Nordgren 2006 s 38 
26 Nordgren 2006 s 38  
27 Hartsmar 2001 s 78 
28 Hartsmar 2001 s 80 
29 Hartsmar 2001 s 80 
30 Hartsmar 2001 s 83  
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2.2 Kritik mot begreppet 

Historiemedvetande som begrepp är väl använt i historiedidaktiken, som analysram för 

forskning, i böcker och i skolans styrdokument. Begreppet är användbart och välanvänt i flera 

områden, vilket visar på begreppets styrka, men samtidigt dess svaghet. 31 Begreppet är 

komplext och innefattar många olika definitioner, och riskerar därmed att bli konturlöst om 

det innefattar för många och disparata delar.32 En studie från 1995 baserad på lärare som 

arbetar gymnasiet visade att lärarna inte kunde definiera historiemedvetande på ett godtagbart 

sätt. Orsaken till detta var att ingen av lärarna nämnde framtidsförväntningar som en viktig 

del utav begreppet.33  

Kritik har kommit från pedagogiska kretsar där dem anser att begreppet är främmande i den 

svenska historieundervisningen.34 Ytterligare kritik kommer från Historisk tidskrift som 

publicerade två debattartiklar, där den människosyn som begreppet vilar på ifrågasätts och 

begreppet ses som kolonial, västligt och totaliserande.35 Kritiken riktar sig mot att begreppet i 

hög grad endast stämmer in på rationella människor i västvärlden, och att det mytologiska 

medvetandet direkt anses vara mindre värt och kan leda till konflikter.36 Historikern Erik 

Axelsson ifrågasätter även han begreppet, och anser att det är ett abstrakt och oskarpt verktyg, 

som visat sig vara svårt att operationalisera.37  

I boken Historiedidaktik lyfter Bernard Eric Jensens fram en annan kritiker till begreppet 

historiemedvetande, nämligen Joachim Rohlfes. Rohlfes menar att begreppet är vagt och 

svårdefinierat och blivit ” ett tomt slagord.” Rohlfes menar även att historiemedvetande har 

blivit det centrala begreppet som historiedidaktiken numera är centrerat kring. Och poängterar 

att det är skolämnet historia som måste vara det centrala i den historiedidaktiska forskningen. 

38  

2.3 LGR 11  

I grundskolans kursplan för historia i Lgr 11 står det inledningsvis ”att människans förståelse 

av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på 

                                                           
31 Ammert 2008 s 51 
32 Ammert 2008 s 51 
33 Ammert 2008 s 51  
34 Ammert 2008 s 52  
35 Ammert 2008 s 52 
36 Ammert 2008 s 52 
37 Ammert 2008 s 53-54  
38 Karlegärd & Karlsson 1997 s 50  
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framtiden”.39 På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. 

Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och 

påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår 

egen tid.40 

Ämnets syfte presenteras på följande vis:  

”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. Undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur 

historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 

likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för 

olika kulturella sammanhang och levnadssätt”.41 

I kommentarmaterialet till kursplanen i historia så beskrivs och definieras historiemedvetande 

på följande sätt:  

”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på 

framtiden”.42  

 

Med dessa ord inleds kursplanen i historia och de formulerar utgångspunkten för alla de urval 

och ställningstaganden som följer. Kursplanens utgångspunkt ligger i 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.” 43 

                                                           
39 Lgr11, Läroplanen s.172 
40 Lgr11, Läroplanen s.172 
41 Lgr11, Läroplanen s.172  
42 Lgr 11, Läroplanen s. 172 
43http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation hämtad den 15 mars 2016 
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Förändringar har skett i den nya läroplanen från 2011 jämfört med den tidigare kursplanen 

Lpo94. Vid jämförelse syns det dock att den nya kursplanen i historia bygger vidare på 

utformningen i den tidigare kursplanen för ämnet Historia i Lpo94. På liknande sätt som sin 

föregångare Lpo94 lyfter Lgr11 fram att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

sitt historiemedvetande. Detta görs genom tolkning av det förflutna för att förstå sin samtid 

och få perspektiv på framtiden.44  

Mer lära innantill än historiemedvetande 

I den nya läroplanen, Lgr 11, har begreppet historiemedvetande lyfts fram ännu tydligare. I 

femton år har utvecklandet av elevernas historiemedvetande varit med som första 

strävansmålet i kursplanen för historia i Lpo94. Trots det har flera nationella undersökningar 

pekat på en historieundervisning som, i likhet med den internationella arenan, mest hanterar 

stoff och innantill inlärning.45 

Fredrik Alvén har tagit fram ett material i hans forskning som han hoppas efterfrågar 

elevernas historiemedvetande. Detta material har undervisats och testats på sju skolor runt om 

i Skåne. Analysen av empiri, det vill säga skriftliga elevsvar, intervjuer och fokusgrupper, har 

sedan bestått av två ingångar. Den ena handlar om en fenomenografisk ansats, där elevernas 

svar kategoriseras för att hitta både hur de använder sin historiska referensram men också för 

att hitta vanliga fallgropar för eleverna. Den andra handlar om en kvantifiering av materialet 

där skolor jämförs med varandra men också andra kategorier som kön, etnicitet och elevernas 

föräldrars utbildningsbakgrund i förhållande till resultat.46  

I botten ligger konstruktivistiska idéer för att komma åt historiemedvetande som handlar om 

hur vi orienterar oss i olika situationer. För att komma åt begreppet och vilka kompetenser det 

innehåller utgår det från narrativa teorier. Begreppet har lyfts tydligare i Lgr 11 och 

operationaliseras genom förmågor som att använda sin historiska referensram, använda källor, 

använda metodiska begrepp och att analysera hur historia används. Det är alla förmågor som 

                                                           
44 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation hämtad den 15 mars 2016 
45 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/mer-lara-innantill-an-

historiemedvetande-1.111983 hämtad den 15 mars 2016 
46 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/mer-lara-innantill-an-

historiemedvetande-1.111983 hämtad den 15 mars 2016 
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finns med i materialet och analyseras utifrån elevsvar. Det är alltså autentiskt material som 

stämmer överens med kommande kursplan i historia.47   

 

2.4  Historiemedvetande som teoretisk utgångspunkt  

I analysdelen kommer Robert Thorps tillämpningar av historiemedvetande vara centralt som 

teoretisk utgångspunkt. Läroplanen från 2011 och kursplanen för ämnet historia kommer även 

vara en central del i studien och ställas i relation till resultatet.  

 

Thorp beskriver sju tillämpningar av ett historiemedvetande och nedan kommer det 

presenteras en kortare sammanfattning av dessa sju tillämpningar.48 

Explicita definitionen 

Den explicita definitionen av historiemedvetande beskriver Thorp på följande sätt: 

”historiemedvetandet handlar om en tolkning av det förflutna, förståelsen av nutiden och 

tankar om framtiden”.  Vidare menar Thorp att ha ett historiemedvetande handlar om att 

skapa sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid. Förmågan att binda ihop de olika 

tempusformerna betecknas som multikronologi. Forskningen visar att individer har svårast 

med framtidsperspektivet när de ska ge uttryck för sin historiska förståelse. Dock anser 

forskare att framtidsperspektivet ska tas i bejakande i en individs historiemedvetande för att 

hjälpa oss orientera i tid och rum, således i det förflutna som det framtida.  

 

Identitetsskapande 

Det finns olika uppfattningar bland forskarna hur historiemedvetandet påverkar identiteten 

hos människor. Dock är det en vanlig uppfattning bland historiedidaktikerna att 

historiemedvetandet är en viktig del av vår identitet och identitetsbildning. Hur vi som 

individer upplever historien påverkar vilka vi är som personer.  

 

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

historiemedvetande-1.111983 hämtad den 15 mars 2016  

 
48 Thorp 2013 s 102-106  
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Meningsskapande   

Historiemedvetandet anses leda till människans förståelse av sig själv, sin samtid och 

historien. Thorp menar att historiemedvetandet blir meningsskapande för individen i hennes 

tillvaro, och det sätt som samtiden gestaltar sig på får en orsaksförklaring genom att den 

historiska dimensionen läggs till. Vidare hävdas att det är i ett historiemedvetande som en 

individs erfarenheter av det förflutna möter hennes förväntningar på framtiden, och 

därigenom skapar mening för individen vad gäller hennes sätt att förstå historien, sin samtid 

och även den framtid som väntar henne. Slutligen så fungerar historiemedvetandet som ett sätt 

att hjälpa oss skapa mening i historien, och får historien att framstå som meningsfull istället 

för att endast vara antal händelser, årtal och personer staplade på varandra.  

 

Historieskapande  

 

Historiemedvetande i relation till historieskapande kan förklaras på liknande sätt, där vi är 

historieskapande och samtidigt skapade av historien. Vi är alltså historien samtidigt som vi 

själva skapar densamma. Historiemedvetandet måste vara handlingsorienterat, då vi inser att 

vi är en del av historien och förstår att våra handlingar kommer påverka hur framtiden 

kommer att te sig.  

 

Insiktsskapande  

 

Tillämpningen innefattar att historiemedvetande tillför en kritisk komponent hos en individ. 

Individen har förmågan att kritiskt granska sin egen och andras föreställningar om historia. 

Detta för att kunna nå djupare insikt om sig själv och andra, samt för kunna reflektera kritiskt 

kring exempelvis dåtida och samtida samhällen och kulturer.  

 

Värdeskapande  

 

Att studera historia och att utveckla historiemedvetandet påverkar individens moraliska 

värderingar och åsikter. Genom studiet av historia lär sig individer att förstå och tolka andra 

människor värderingar och handlingar vilket leder till att vi skapar en tolerans mot vad vi 

anser vara ”den andre”.  
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Heuristiskt 

 

Typiskt för ett heuristiskt begrepp är att det inte definierar sig specifikt, utan ska betraktas 

som ett sätt att i studiet av något få nya infallsvinklar. Alltså försöker denna kategori inte 

förklara vad ett historiemedvetande är, utan generera till att skapa nya intressanta 

infallsvinklar och frågeställningar. Det finns alltså ingen ansats att försöka definiera begreppet 

historiemedvetande så länge det finns ny och intressant forskning att tillgå.  
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3 Metod och material   

3.1 Kvalitativa intervjuer 

I studien har kvalitativa intervjuer använts för att få en djupare insikt och förståelse för 

individernas erfarenhet och tolkning av historiemedvetande. Kvale och Brinkman menar att 

syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.49  Studien baseras på sex lärarstudenter i 

ämnet historia. Genom användandet av kvalitativa intervjuer finns möjligheten att få 

förståelse för personliga aspekter och kunna vara mer följsam i intervjun och anpassa frågor i 

större utsträckning. 

Intervjuerna har utförts och strukturerats med inspiration från Kvale och Brinkmans bok den 

kvalitativa forskningsintervjun. Författarna definierar den semistrukturella eller även kallad 

halvstrukturella forskningsintervjun på följande sätt: ”en intervju med målet att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen”.50  Kvale och Brinkmann menar att semistrukturella frågor är till fördel då 

intervjuaren skapar nya infallsvinklar och möjligheter genom att ha både färdiga frågor och 

samtidigt ha möjlighet att följa upp informantens svar, samt kunna ändra frågorna genom 

intervjuns gång. 51 

För att analysera intervjuerna har Grounded Theory som analysmetod. Mina intervjufrågor (se 

bilaga 1) är skapade med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. Intervjuerna har skett i 

två olika former, dels som fokusgruppintervju, och dels som intervju med enskild informant 

vid intervjutillfället.  

3.2 Analysmetod  

För att analysera mina intervjuer har jag använt mig av Grounded Theory eller på svenska 

teorigenerering på empirisk grund. Grounded Theory är ämnad till att skapa teorier eller 

addera till redan befintliga teorier med direkt ursprung ur empirisk data. 52Du startar således 

inte ur en redan befintlig teori utan tanken är snarare att intervjuerna ska vara utgångspunkt 

                                                           
49 Kvale & Brinkman 2009 s 39  
50 Kvale & Brinkman 2009 s 19  
51 Kvale och Brinkmann 2009 s 20  
52 Rönnqvist & Vinterek 2008 s 178  
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för en analys som kan ge ett bidrag till teorier. Detta sker genom ett ständigt växelspel mellan 

empiri och teoretiska begrepp.  

Det handlar om att utveckla och söka begrepp från olika källor som passar till den empirisk 

data. Vidare för det med sig sökandet efter innehållsmässiga likheter och skillnader 

(indikatorer), begrepp och teorier och inkluderar en analytisk känslighet inför materiel och 

finna närliggande idéer som kan användas. Grounded Theory utvecklades som kritik mot en 

hypotes- och teoriprövande vetenskaplig norm. Företrädarna för Grounded Theory främst 

Glaser ville utveckla en ansats som istället tog sin utgångspunkt i Teorin.53  

3.3 Tillämpning av analysmetod och modell 

För att kunna använda mig av Grounded Theory i min analys har datainsamlingen och 

kodning av materialet utförts parallellt. Intervjuerna har spelats in som en ljudfil och därefter 

transkriberats. Vilket har gett möjligt till att både läsa och lyssna på intervjun för att till sist 

kunna koda, dvs. namnge det som skedde under intervjun. Intervjun har analyserats noga, och 

delats upp i enheter för att kunna söka efter mönster och indikationer som sedan har 

utvecklats till olika begrepp. Detta kallas för öppen kodning inom Grounded Theory. En 

viktig aspekt i öppna kodningen är att kunna se mönster och trender och inte råka ut för 

”överkodning”, vilket innebär att man kodar allting som går att koda, som kan resultera i att 

man får mängder med svårbegripliga företeelser.54   

För att kunna förklara hur processen med Grounded Theory sker på ett tydligare sätt, har jag 

använt mig av en modell (Figur 1.1) för att illustrera de olika stegen som utförs. I min 

analysmetod har jag hämtat stor inspiration från Grounded Theory. Dock har jag inte använt 

mig utav alla de steg som presenteras nedan, och inte heller fullt ut fullföljt hela den process 

som Grounded Theory innebär. Men intervjuanalysen är hämtat därifrån, där jag arbetat med 

att få fram begrepp och indikatorer.  

 

 

 

 

                                                           
53 Rönnqvist & Vinterek 2008 s 178  
54 Svensson & Starrin 1996 s 107  
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Figur 1.1  

Analysen påbörjas under intervjuerna  

 

Transkribera data från intervjuerna 

 

Begreppsliggjort texten genom kodning där ord 

och fraser i texten verkar som indikatorer 

 

Jämfört liknande idéer som framkommer och bildat olika begrepp 

 

Begreppen har bildats och utvecklats i form av ord eller 

mening där ord och fraser från intervjun har använts för 

att styrka betydelsen och förklara  

 

Fört teoretiska minnesanteckningar som 

bidragit till att teorier har genererats utifrån 

analyserandet av koder, begrepp och kategorier 

 

Grundad teori har konstruerats  
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3.4 Genomförande 

Syftet med arbetet är att undersöka hur blivande lärarstudenter i ämnet historia tolkar 

begreppet historiemedvetande, för att undersöka hur det eventuellt kan skilja sig mot den 

grupp med lärarstudenter som läst klart ämnet historia. Vilket möjligen kan visa om 

studenterna på något sätt har utvecklat sitt historiemedvetande under utbildningen.  

Med hjälp av Kvale och Brinkman hämtade jag inspiration och utgick från det som dem 

beskriver som sju stadier i en intervjuundersökning 55 

Stadierna beskrivs nedanför i sju olika steg: 

1. Tematisering: Formulera undersökningens syfte och föreställningar om ämnet för 

undersökningen innan intervjuerna börjar. Undersökningens varför och vad bör klargöras 

innan frågan om hur-metoden- ställs 

2. Planering: Planera uppläggningen av undersökningen med hänsyn till alla sju stadierna 

innan intervjuerna påbörjas. Planeringen utgörs utifrån vilken kunskap som eftersträvas och 

med beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. 

3. Intervju: Genomför intervjuerna enligt intervjuguide och med ett reflekterande 

förhållningsätt till en eftersökta kunskapen och till en interpersonella relationen i 

intervjusituationen.  

4. Utskrift: Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring från 

talspråk till skriftspråk. 

5. Analys: Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av 

intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. 

6. Verifiering: Fastställ intervjumaterialets validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet. 

Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens och validitet till om en intervjustudie 

undersöker vad den är avsedd till att undersöka.  

7. Rapportering: Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i en 

form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska aspekterna av 

undersökningen och leder till en läsbar produkt.   

                                                           
55 Kvale & Brinkman 2009 s 118  



20 
 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån syftet och frågeställningarna för studien och 

anpassades för att på bästa sätt få svar från de olika målgrupperna. Jag försökte skapa en 

tydlig målbild utav vad som skulle uppnås med intervjuerna, och reflekterade mycket över 

detta i början. 

Genomförande strukturerades upp och hänsyn togs till olika faktorer eller händelser som 

skulle kunna komma att uppstå under studiens och intervjuernas gång. Kontakt upprättades 

sedan med informanterna och alla intervjuerna skedde via direktkontakt och personlig 

samtalsdialog. 

Intervjuerna spelades in för att enklare kunna transkribera och bearbeta dem. 

Minnesanteckningar gjordes även under tiden av intervjuerna för att uppmärksamma särskilt 

intressanta punkter eller händelser. Att spela in intervjuerna gjordes till största del för att 

underlätta arbetet med analysen av intervjuerna.  

Intervjuerna skedde i semistrukturerad form där det förekom både enskilda intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer. Jan Trost skriver att en gruppintervju är den som brukar kallas för 

fokusgruppsintervjuer som karaktäriseras av dem som blir intervjuade, själva styr samtalet 

men att intervjuaren styr samtalet så det inte avlägsnar från ämnet.56  

Den valda analysmetoden av intervjuerna var Grounded Theory, där du som forskare går in 

utan ansats med en redan befintlig teori. Intervjumaterialets tillförlitlighet diskuterades och 

fastställdes efteråt när materialet var insamlat. En rapportering av undersökningen och 

analysen av materialet presenterades senare i en resultatdel för att i diskussionsdelen ställas i 

relation till tidigare forskning och analyseras.  

3.5 Urval 

Urvalskriterierna formades utifrån studiens syfte. Studien omfattas av två målgrupper där 

kriteriet för den första målgruppen var att intervjupersonen inte skulle ha påbörjat sin kurs i 

ämnet historia i sin lärarutbildning. Kriteriet för den andra målgruppen var att 

intervjupersonen skulle ha avslutat sin kurs i ämnet historia i sin lärarutbildning. 

 

 

                                                           
56 Trost 2010 s 44  
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3.6  Studiens tillförlitlighet/trovärdighet  

Trost menar att trovärdigheten utgör ett stort problem med kvalitativa studier och intervjuer. 

Som forskare är det viktigt att kunna visa att mina data och analyser är trovärdiga, vilket 

innebär att jag måste kunna visa och trovärdiggöra att mina data är insamlade på så sätt att de 

är seriösa och relevanta för frågeställningen.57  

Gällande detta i relation till min studie så har intervjufrågorna formats och haft sin 

utgångspunkt i mitt syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna utformades som breda och 

öppna huvudfrågor med vissa underfrågor som kunde variera beroende på samtalets gång. 

Frågorna berörde hela tiden det aktuella området och den intervjuade gavs utrymme för att 

öppet svara på frågorna med så lite inverkan av intervjuaren som möjligt. Jag har på så sätt 

gett goda förutsättningar och utrymme för personliga reflektioner, tankar och idéer. Detta ger 

intervjuerna en tillförlitlighet där jag tycker mig kunnat få ut trovärdiga svar med olika 

infallsvinklar, detaljer, tolkningar och reflektioner.  

Vidare anser jag att alla frågor har blivit besvarade på ett trovärdigt sätt, givetvis har det 

varierat i fokus vid olika frågor hos de olika intervjuade personerna. Upplevelsen att de 

intervjuade svarade utefter sina egna tankar och föreställningar på intervjufrågorna var god, 

de upplevdes inte styras av förväntningar på vad som skulle antas vara det rätta svaret. Min 

roll som intervjuare blev här viktig då jag undvek att ställa ledande frågor, för att på så sätt 

behålla det öppna svarsklimatet. För att ge en forskningsstudie hög reliabilitet gäller 

noggrannhet vid exempelvis anteckningar och transkriberingar. Det är av stor vikt att lyssna 

på och läsa igenom materialet flera gånger för att inte få en felaktig uppfattning. 

 

3.7 Metoddiskussion  

Jag fann att kvalitativa intervjuer var den mest lämpliga metod med tanke på antalet 

informanter som endast var sex stycken till antalet. Det går inte att dra någon generell slutsats 

med tanke på att studien inte baserades på alla befintliga lärarstudenter i ämnet historia. Men 

genom användningen av kvalitativa intervjuer gav det mig god empiri att arbeta med i min 

analysdel. Trost menar att om man är intresserad av att exempelvis försöka förstå människors 

                                                           
57 Trost 2010 s 133-134  
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sätt att reagera eller resonera, eller av att urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster, 

där frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster så är en kvalitativ studie rimlig.58  

Det hade funnits andra metoder att tillgå för genomförandet av min studie, främst 

enkätundersökningar eller litteraturstudier. Enkätundersökningar hade kunnat bidra till fler 

informanter och på så sätt gett en större validitet i undersökningen. Dock finner jag att svaren 

inte hade gett samma personliga inblick, och inte kommit åt underbyggande tolkningar och 

förklaringar som informanterna kunnat bidra med i den kvalitativa intervjun. Att göra en 

litteraturstudie anser jag inte haft styrkan nog att kunna besvara syftet för denna studie, då det 

är informanternas personliga tolkning och relation till begreppet historiemedvetande som jag 

vill fokusera på och komma åt. 

I studien intervjuades sex stycken lärarstudenter, hade tidsutrymmet funnits hade det vart 

optimalt att intervjua fler lärarstudenter för att styrka undersökningen och gett studien större 

validitet. Dock kan validitet skapas när undersökningen ställs i relation till tidigare forskning. 

Fokus låg på att genom kvalitativa intervjuer med mina informanter nå deras personliga 

aspekter och tolkningar på ett djupare plan kring området.  

Intervjuerna planerades och utformades på olika sätt, dock skedde alla genom samtalsintervju 

och personlig kontakt. Två av intervjutillfällena skedde med två informanter åt gången, alltså i 

form av gruppintervjuer. De andra två informanterna intervjuade jag var för sig. Fördelarna 

med gruppintervjuerna var att det var tidssparande och upplevdes ge de intervjuade en viss 

trygghet. Samt under intervjun så fick de är chans att reflektera över varandras svar, vilket 

kunde skapa nya tankar och idéer.   

Trost menar att gruppintervjuerna ger uppslag som enklare framkommer under interaktionen 

mellan medlemmarna och på sätt kommer idéer fram och kan ligga till grund för planeringar 

och förbättringar inom det studerade området. Vilket ger deltagarna möjligheten att bygga 

vidare på varandras idéer.59  Nackdelarna som kan ha uppstått är att de blev påverkade av 

varandras svar, och på något sätt ändrade sin egen ursprungliga uppfattning. Eller undvek att 

svara på det sätt som de egentligen velat och med rädsla för att det skulle vara felaktigt. Detta 

var inget som jag upplevde eller fick något intryck av att vara ett problem. Trost menar att ett 

etiskt problem som kan uppstå, är att det inte går att förlita sig på att dem intervjuade förhåller 

                                                           
58 Trost 2010  s 32 
59 Trost 2010 s 45-46  
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sig till tystnadsplikten efter avslutad intervju. Detta kan leda till att det undviks att säga sådant 

som man inte vill att någon annan ska veta, eller råkar säga något man inte velat säga. 60 

Fördelarna med att intervjua informanterna enskilt var att det gavs tillfälle för enskild 

reflektion utan påverkan från omgivningen, och att få tiden till att prata utan att känna sig 

stressad eller risk för att bli avbyten. En nackdel skulle kunna vara att informanten kan fastna 

i ett visst tankesätt eller på en fråga utan komma vidare.   
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4 Resultat  

Målgrupp 1: Lärarstudenter som inte påbörjat läsa ämnet historia: Student A 

Student B Student C  

 

Målgrupp 2: Lärarstudenter som avslutat kurs i ämnet historia: Student D 

student E student F  

 

(Tabell: Intervjugrupperna)  

4.1 Historia som kedjereaktion  

Historia som kedjereaktion uppstod som ett centralt begrepp för att tolka och förstå 

intervjuerna. När lärarstudenterna intervjuades beskrev samtliga hur historien hade en 

förmåga att konstant påverka olika skeenden, som en form av växelverkan och som ett 

ständigt orsakssamband. Det användes ofta utryck eller uttalanden som: ”Allting som händer 

har en påverkan” eller ”det som hänt påverkar oss och även vår framtid”. I deras uttalanden 

finns skillnader i innebörden för detta, men samtliga förmedlade ett liknande resonemang. För 

alla de intervjuade så innebar historia det som har hänt, mycket på grund av att det går att läsa 

om, det finns fakta och kunskap om det som har hänt. Samtliga av de intervjuade talade även 

om historia som nutidsform, ofta med ingången att vi kan förstå vår nutid med hjälp av 

dåtiden. Perspektivet på framtiden kopplat till historien varierade något i de intervjuades sätt 

att tala om den, framtiden nämndes av de flesta, men inte i lika stor utsträckning som de två 

andra tempusformerna.  

Indikator 1: 

Historien ses som det som har hänt och förklarar hur det ser ut för oss idag.  

Katharina: Vad är historia för dig?  

Student E: ” Asså jag tänker att historia är viktigt för att man på något sätt ska förstå varför 

världen ser ut som den gör. Att man måste veta om vad som har hänt för att förstå varför saker 
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händer. Och klassiska är att man inte ska upprepa sina misstag men så gör vi det ändå med det 

är en annan sak”  

Indikator 2:  

Historia är inte något som endast har med det som har hänt att göra eller vår samtid utan det 

finns tre perspektiv som påverkar varandra.  

Katharina: Hur kan vi då förstå historien? 

Student D: ”Som vi pratat om en del men att förstå att det som händer idag och det som 

kommer hända imorgon är inte isolerade händelser. Utan de har en påverkan sen om den 

påverkanspunkten ligger en vecka tillbaka i tiden eller 150 år tillbaka i tiden det är en annan 

femma. Men man måste förstå att en dåtid-nutid- och framtid inte är tre isolerade händelser 

utan allt flyter ihop till en helhet.  

Indikator 3:  

Historien och det som har hänt tas för givet och inget man ifrågasätter på samma sätt som man 

gör med framtiden.  

Katharina: Hur tänker du kring din egen plats i historien? 

Student F: ” Nej men tror man alldeles för lätt ser det som självklart det som har hänt har lett 

upp till nu och man ser framtiden som mer än olika val. Men när man läst historia så blir man 

ju lite mer så att man själv påverkar framtiden genom vad som har hänt i dåtiden så man blir 

mer medveten om att när man vet bakgrunden så har man lättare att påverka framtiden på ett 

positivt sätt”.  

Indikator 4:  

Vilken historia är eller blir vi medvetna om och vad är det vi väljer ut och lär oss.  

Katharina: Vad är historia för dig? 

Student A: ”Framförallt händelser som man belyser idag som har hänt för man har ju inte koll 

på allt, men det är specifika saker oftast som man tycker har varit med och format extra 

mycket om man tittar på idag. Är ju säkert massa mer, vad är historia egentligen?”.  
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Indikator 5:  

Historien kan lätt kännas som en fiktion av något man inte kan ta på eller se men den har 

funnits där. 

Katharina: Vad är historia för dig?  

Student C: ”Historia för mig kan lätt bli uppmålade bilder eller visioner nästan som sagor som 

man antingen själv har målat upp eller fått uppmålat av någon annan, kanske en lärare. Det 

blir som något som har hänt förr i tiden och kan kännas ganska så avlägset när man reflekterar 

över det, men man förstår rent praktiskt eller teoretiskt att det har hänt”.   

4.2 Identitet 

Identitet var ett begrepp som formades på sätt att alla de intervjuade ofta kopplade historien 

till sin egen identitet och reflekterade mycket över den. Detta för att få grepp om historien och 

skapa kontext till sin vardag, där man försöker hitta sin plats i världen. Uttryck och 

tankegångar som ”varför bor jag här” eller ”varför är jag svensk?” kom upp under intervjun. 

Det upplevdes vara betydande i deras egen vardag, men även som förklaring till varför vi 

läser ämnet historia. Världen är en stor arena, och för många säkert svår att greppa och 

analysera. För att inte känna sig vilsen eller brist på egen identitet, så menade de intervjuade 

att det är viktigt att få ett sammanhang i vardagen och livet. Detta gäller även för dem som 

redan är trygga i sin identitet och kanske alltid bott på samma ställe och vet vart de kommer 

ifrån. 

Indikator 1:  

Historian är en viktig del för att bygga samhällets och individens identitet och på så sätt skapa 

förståelse.  

Katharina: Vad är historia för dig? 

Student D: ” Det är också en viktig del av vår personliga identitet men även om man ser större 

alltså samhällets identitet. Också inte bara viktigt men också intressant för att förstå varför jag 

agerar som jag gör idag till exempel för det hör ju ihop och är med intressant”.  

Indikator 2:  
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Att skapa sig identitet genom att vara en viktig del i någon annans liv och på så sätt skapa 

mening.  

Katharina: Hur tänker du kring din egen plats i historien? 

Student A: Jag skulle kunna bli bortglömd, men jag har förhoppningsvis sagt någonting till 

någon eller skapat någon form av reaktion hos någon som får en erfarenhet och sprider den 

vidare. Och i vems historia är man viktig, alltså jag är väl inte så viktig för någon jag aldrig 

har träffat men om jag gör något stort för någon person så kanske jag blir en viktig del av den 

personens liv. Om jag exempelvis stoppar en mobbare blir jag en viktig del i den mobbades 

liv. Och då blir det en reaktion för jag stoppade mobbaren och på så sätt en reaktion för 

framtiden.”  

Indikator 3:  

Det är viktigt att kunna se sig själv som en del av historien och att andra med ska se detta för 

att kunna sätta sig själv i ett samband.  

Katharina: Vad är viktigt i ämnet? 

Student F: ”Jag tycker det är viktigt för både mig och mina blivande elever att kunna se sig 

själva som en del i historien och kunna koppla dåtid till nutid och dra samband mellan. Och 

kunna se samband av det som hänt och det som händer och vad som kommer hända i 

framtiden. Så man kan se samband mellan dåtid-nutid-och framtid. Inte bara se historien som 

en bil som kör emot oss utan mer som en duschstråle, att det finns många olika alternativ då 

att det inte bara går en väg”.  

Indikator 4:  

Identitet i relation till historian kan handla om att förstå vissa grundläggande funderingar över 

vem man är och varför man är en viss person.  

Katharina: Men varför läser vi ämnet historia i skolan? Varför är det viktigt? 

Student E: ”Man ska få ett sammanhang att varför bor jag här och är svensk? Eller varför 

kommer jag från mellanöstern och bor här? Eller varför kommer jag från Polen? Och att allt 

sådant baserat ju på historien, och att ge barn en identitet även om det kanske inte är 
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livsviktigt för någon som alltid bott här och är trygg, men det är ändå ett sammanhang som 

barn befinner sig i och måste veta om”.  

4.3 Förståelsen för den andre  

Förståelsen för den andre var ett begrepp som formades, här fanns det olika infallsvinklar 

kring hur de intervjuade talade om ”den andre”.  Här låg fokus på med vilka ögon man väljer 

att se historien på. En del av de intervjuade menade att vi ofta bara ser historien ur vår egen 

synvinkel och genom det egna historieperspektivet. Vilket kan grunda sig i de föreställningar 

som vi fått via skolan, släkt, kultur, det egna landet, böcker, arv och så vidare. Vi missar ofta 

att se historien från andras perspektiv, där talade de exempelvis om att vinnaren alltid skriver 

historien. Olika människor har uppfattat historien annorlunda, och har andra tolkningar av det 

som har hänt och sker.  

Indikator 1:  

Det blir viktigt att förstå varandra för att kunna lösa konflikter så som exempelvis krig och då 

skapa förståelse för hur det ser ut ur bådas synvinkel.  

Katharina: Varför är historia viktigt? 

Student D: ”Men det är väl också så man får stopp på krig för att förstå varandra liksom för att 

jag menar att jag som icketroende måste ju ändå förstå varför en troende person anser att Gud 

skapade världen. Samtidigt som jag tror att det var Big Bang liksom för att kunna möta måste 

jag ha förståelse för vad som hände i historien enligt en kristen, samtidigt som de måste ha 

förståelse för vad jag tror hände i historien med tanke på mitt ateistiska synsätt”.  

Indikator 2:  

Det är viktigt att få en nyanserad bild av historien och står det i kursplanen, att kunna se olika 

världar och saker ur olika synvinklar.  

Katharina: Vad ingår i historieundervisningen för dig? 

Student F: ” I historieundervisningen ingår det ju att kunna kolla nyanserat på historien som 

det står i kursplanen, och med nyanserat menas det med att kunna se olika världar och att 

främst kunna se på saker ur olika vinklar. Inte bara att man lär sig den allierandes del av andra 
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världskriget utan även kollar på den tyska eller svenska sidan. Så man får se olika händelser 

från alla olika vinklar för vinnaren skriver oftast historien men att då även titta på förlorarens 

del.”.  

Indikator 3:  

Det är viktigt att vi som lever tillsammans i ett land har förståelse för att vi alla har olika 

bakgrund och historia speciellt nu i dessa tider med mycket flyktingströmmar och krig.  

Katharina: Vad vill du lära dina blivande elever? 

Student C: ” Det är viktigt att vara medveten om att historien inte ser likadan ut för alla 

oavsett om vi bor i samma land. För att få förståelse för en annan människa eller grupp, med 

då annat ursprung eller hur man ska säga annan etnisk bakgrund så måste jag kanske först 

försöka sätta mig in i deras eller deras lands historia. Speciellt när det kommer så mycket 

flyktingar så är det bra om vi vet eller kan lära oss varför det är så att de behöver komma hit 

till oss för att skapa förståelse och öppnare klimat i samhället”.  

Indikator 4:  

Att skapa förståelse kan handla om att gå långt tillbaka i tiden till människans tidiga existens 

för att dra samband.  

Katharina: Vad tror du det innebär att undervisa i historia?  

Student A: ” Om man går ännu längre bak i tiden och skiter i kungar och allt. Människans 

tidiga existens vad innebar det att människor var ensamtänkande och du skaffade mat för att 

föda dig själv på ett annat sätt. Men när vi kom på att vi skulle odla saker då kunde vi ju föda 

andra människor och då kom ett samhälle till. Hur kan vi människor då samarbeta och lära oss 

att förstå av varandra för utveckling och dra paroller där.   

4.4 Perspektiv på historiska händelser som idag är- och blir aktuella 

Perspektiv på historiska händelser som idag är- och blir aktuella var ett begrepp som 

formades, då de intervjuade belyste under intervjuerna var hur historiska händelser har haft en 

påverkan på samhället och inverkan på oss människor idag. Vikten att lära sig utav det 

förflutna diskuterades en del. Exempelvis det pågående presidentvalet i USA, om hur Donald 
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Trump talar om att bygga en mur på gränsen mellan Mexiko och USA. Där menar två av de 

intervjuade att sådant inte ska kunna ske, med tanke på att man redan borde vara medveten 

om att bygga en mur inte hjälper om man har läst om Öst- och Väst Berlin. De intervjuade 

pratade även om det som bygger upp vårt samhälle idag, uppstod av en historisk orsak och då 

är det viktigt att få veta vad det var och varför.  

Indikator 1: 

Det är viktigt att veta hur och varför vissa saker uppstod och av vilken historisk orsak vid 

skapandet av någonting.  

Katharina: Varför är historia viktigt? 

Student E: ”Om man kollar på myndigheter eller politiska partier och allting som håller ihop 

samhället uppkom av en historisk orsak då måste man ju titta på varför och vad det var. Man 

måste liksom ha i bakhuvudet om man ska säga någonting inom alla yrken så måste man veta 

vad som hände kring skapandet av någonting. Man kan ju fortfarande se att det historiska 

läget inför alla krig sett likadant ut och gör fortfarande det när det blir krig någonstans”.  

Indikator 2:  

Det är viktigt att ta lärdom utav det som hänt förut så man kan förebygga att liknande saker 

inte händer igen.  

Student D: ”Eller varför Donald Trump troligen blir president eller presidentkandidat men en 

sådan sak ska ju inte kunna hända om man är medveten om att bygga en mur hjälper inte om 

man har läst om öst och väst Berlin”.  

Indikator 3:  

Vi kan se att krig och konflikter har ett ursprung från händelser och vi kan se hur historiska 

saker som skett påverkar oss idag och i framtiden.  

Katharina: Är historien viktig? 

Student B: ”Man kan ju även se mycket på vad som händer idag att det har en koppling till de 

förflutna. Till exempel folkmordet i Rwanda, det hade ju att göra med när man 
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kolonialiserade Afrika och skapade de här olika folkgrupperna. Och det blev ju ett folkmord 

där senare och på så sätt kan man också se att det som hänt förr faktiskt påverkar oss idag och 

påverkar hur vi ska fixa framtiden”.  

Indikator 4:  

Man kan inte räkna med att elever ska förstå om man först inte ger dom en grund att stå på 

genom att lära ut relevant kunskap och skapa förståelse.  

Katharina: Hur tänker du kring tid i historien? Blir det svårt att få eleverna att sätta sig i in 

tidsaspekten? 

Student F: ” Jag tror det är svårt om man som lärare startar lektionen med att säga att idag ska 

vi jobba med 1500-talet sätt er in hur det var. Det kan man inte göra utan man måste bygga 

upp. Man kan inte börja med att lära ut om man ska säga så historiemedvetande i början av ett 

ämne utan man måste ge dom en grund och inte sen försöka att nu ska vi ha en debatt i 

brittiska parlamentet på 1600-talet. Då måste man först lära ut vad parlamentet var, hur man 

pratade då, hur man tänkte hur det var med religion, sen kanske man kanske kan sätta sig in i 

hur det var. Men inte till hundra procent, som hur det lukta på i Stockholm på 1700-talet går 

inte att ta reda på, men det är svårt men man kan försöka”.  
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5 Diskussion av resultat  

Inledningsvis kommer resultatet diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning samt 

kommer egna reflektioner lyftas fram i resultatdiskussionen. Likheter och skillnader lyfts 

mellan intervjupersonerna, där teori knyts ihop med empirin. 

5.1 Slutsats  

Här redogörs för en övergripande slutsats i punktform där jag kopplar resultatet till mitt syfte 

och mina frågeställningar.  

 Resultatet visar att det finns variation mellan hur lärarstudenterna tolkar och talar om 

begreppet historiemedvetande, vilket kommer redovisas nedan. Genom intervjuerna 

framgår det att samtliga talar mer om innebörden av begreppet, än om begreppet i sig. 

Likt forskningen har jag i mitt resultat kunnat dra slutsatsen att det finns olika 

tolkningar av begreppet bland lärarstudenterna.  

 

 Resultatet visar att de finns vissa skillnader mellan de två olika målgrupperna när det 

gäller tolkning av historiemedvetande. Och att orsaken till detta kan vara att den ena 

gruppen har läst färdigt sin utbildning i ämnet historia.  

 

 Resultatet visar att lärarstudenterna har utvecklat ett historiemedvetande, och genom 

intervjuerna får jag fram att samtliga har en god uppfattning om historiemedvetande. 

Dock upplevs det att lärarstudenter i målgruppen som ännu inte läst historia, inte är 

direkt medvetna om begreppet i sig eller dess existens. Medan de lärarstudenter i 

målgruppen som avslutat sin utbildning är medvetna om begreppets innebörd och 

existens på ett tydligare sätt. Jämförelsen med lärarstudenternas tolkning av begreppet 

stämmer övergripande överens med på vilket sätt grundskolans kursplan i historia 

beskriver historiemedvetande. 
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 Resultatet visar att det går att rikta en viss kritik till studenternas förståelse, och 

kanske särskilt då deras tendens att se förhållandet dåtid-nutid-framtid som ett i 

huvudsak enkelriktat orsakssamband där historia kanske underförstått ses som en 

avspegling av det förflutna snarare än som en nutidsbaserad tolkning av detsamma. 

Detta gäller även för de lärarstudenter som tagit sig igenom utbildningen där denna 

reflektion kan tyckas ska finnas med i tolkningen av historiemedvetande.  

5.2 Resultatdiskussion  

Jag valde att analysera mina intervjuer och då tillika mitt material med Grounded Theory som 

inspiration. En utav förutsättningar när man ska använda sig utav denna metod är att gå in 

utan förutfattade meningar, och inte heller ha en redan färdig hypotes eller teori. Jag försökte 

att gå in förutsättningslöst som möjligt utan förutfattade meningar. Dock har jag i arbetet 

presenterat tidigare forskning och därmed olika definitioner av historiemedvetande. Så 

oundvikligt fick jag med mig en del tankegångar och kunskap kring begreppet, samt ett eget 

historiemedvetande. Men jag fick istället skapa så goda förutsättningar som möjligt med detta 

som utgångspunkt.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur blivande lärarstudenter i ämnet historia tolkar 

begreppet historiemedvetande, samt hur det eventuellt kan skilja sig från studenter som 

avslutat utbildningen. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden.61 Denna definition av Jeissman 

gällande begreppet historiemedvetande, är den definition som varit en övergripande 

utgångspunkt för detta arbete. Det är också denna definition som samtliga lärarstudenterna 

ständigt återkom till i sina tolkningar av historiemedvetande. 

I min resultatdel presenterade jag begrepp som bildats efter kodningen av materialet, tre av 

dessa begreppet kan kopplas och se liknelser med några av de tillämpningar som Thorp 

presenterar.  

Thorp tolkar historiemedvetande i olika tillämpningar där Identitetsskapande är en utav 

dessa. Han menar att en vanlig slutsats bland historiedidaktikerna är att historiemedvetandet 

är en viktig del av vår identitet och identitetsbildning. Hur vi som individer upplever historien 

påverkar i sin tur vilka vi är som personer.62 (ref) Ett av begreppen som redovisas i mitt 

                                                           
61 Jeismann 1979 
62 Thorp 2013 s 103  
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resultat är identitet, där lärarstudenterna tolkade historiemedvetande i form av identitet. De 

pratade om saker som: vem är jag? varför agerar jag som jag gör? varför jag är svensk? och så 

vidare. Här kan man se likheter med hur Thorps tillämpning speglar hur studenterna på 

liknande sätt tolkar historiemedvetande. De påpekade att identiteten är väldigt viktig för att 

skapa sammanhang och mening i tillvaron.   

Thorp definierar historiemedvetande som Värdeskapande med synen att studiet av historia 

och att utveckla historiemedvetandet påverkar individens moraliska värderingar och åsikter. 

Genom studiet av historia lär sig individer att förstå och tolka andra människors värderingar 

och handlingar, vilket leder till att vi skapar en tolerans mot vad vi anser vara ”den andre”.63 

Ett annat av begreppen i mitt resultat var förståelsen för den andre där lärarstudenterna 

pratade om hur man ofta bara ser historien utifrån sitt eget perspektiv. De tryckte på vikten av 

att faktiskt se historien ur olika synvinklar, och se ”den andres” historia, för att på så sätt även 

skapa större förståelse, likt Thorps tillämpning. 

Thorp definierar historiemedvetande som Meningsskapande där historiemedvetandet anses 

leda till människans förståelse av sig själv, sin samtid och historien. Vidare hävdas att det är i 

ett historiemedvetande som en individs erfarenheter av det förflutna möter hennes 

förväntningar på framtiden, och därigenom skapar mening för individen vad gäller hennes sätt 

att förstå historien, sin samtid och även den framtid som väntar henne. Slutligen så fungerar 

historiemedvetandet som ett sätt att hjälpa oss skapa mening i historien, och får historien att 

framstå som meningsfull istället för att endast vara ett antal händelser, årtal och personer 

staplade på varandra.64 Här kan jag koppla till det begrepp i som framkom i mitt resultat 

nämligen Perspektiv på historiska händelser som idag är- och blir aktuella. Där studenterna 

pratade om historiemedvetande som att förstå att vissa saker uppstod av en historisk händelse 

och varför det uppstod. Det är som Thorp nämner att skapa en mening i historien och inte låta 

dessa händelser bli något som bara hänt.  

I grundskolans kursplan för ämnet historia så är ett syfte med undervisningen att utveckla 

elevernas historiemedvetande. Utgångpunkten i kursplanen klargör att alla människor har ett 

historiemedvetande och vi har förmågan att reflektera över vilka vi är, varifrån vi kommer, 

vilka möjligheter vi har och vart vi är på väg. Att uppfatta historia som en pågående process 
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som vi ständigt är delaktiga i, är ett uttryck för ett utvecklat historiemedvetande. 65 För 

lärarstudenterna och i deras kommande uppdrag som lärare i ämnet historia, är det av yttersta 

vikt att faktiskt kunna tolka och tillämpa begreppet historiemedvetande. För att på så sätt 

kunna överföra den kunskapen, och skapa förutsättningar för att eleverna att utveckla sitt 

historiemedvetande. Jag anser att samtliga av dem intervjuade lärarstudenterna har ett 

utvecklat historiemedvetande och tolkar begreppet på ett likvärdigt sätt som det står beskrivet 

i syftet för historiemedvetande i kursplanen. Detta tycker jag är en viktig faktor när det 

kommer till att kunskapssäkra och faktiskt ta reda på hur vida lärarstudenter tolkar 

historiemedvetande och ställa det i relation till vad som står förankrat i kursplanen.  

 

Min första frågeställning berörde hur blivande lärarstudenter tolkar begreppet 

historiemedvetande. Första frågeställningen: Hur tolkar blivande lärarstudenter i ämnet 

historia begreppet historiemedvetande? Och hur gestaltar sig det i deras tal om begreppet? 

Som kortfattat presenterats ovan i slutsatsen, så kan jag genom mina resultat i studien 

konstatera att samtliga lärarstudenter tolkar begreppet historiemedvetande på ett fullt 

godtagbart sätt. Begreppet historiemedvetande är komplext och definitionerna varierar en del 

inom forskningen. Men sett till den tidigare forskning som jag valt att använda mig av i detta 

arbete, så kan jag se att det finns tydliga kopplingar mellan de olika forskarnas definitioner av 

begreppet och lärarstudenternas tolkningar. 

Några av dessa kopplingar presenterade jag ovanför där jag fann likheter med de begrepp som 

jag presenterade i mitt resultat och Thorps definitioner av historiemedvetande. Samma gäller 

för Jeismanns andra definition av historiemedvetande där de tydligaste kopplingarna kunde gå 

att dra, där tyngdpunkt låg på kopplingen mellan dåtid-nutid-och framtid. Dock finns det 

variation kring hur lärarstudenterna tolkade begreppet. Sätt till dem som ännu inte påbörjat sin 

utbildning i ämnet historia så var tolkningen ibland något förenklad och inte lika nyanserat 

som hos de lärarstudenter som avslutat sin utbildning i ämnet.  

Ett exempel var att student A i den första målgruppen uttryckte sig kring begreppet historia 

som kedjereaktion på följande sätt: ”Framförallt händelser som man belyser idag som har hänt 

för man har ju inte koll på allt, men det är specifika saker oftast som man tycker har varit med 

                                                           
65http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation hämtad den 15 mars 2016  
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och format extra mycket om man tittar på idag. Är ju säkert massa mer vad är historia 

egentligen?”. Jämförelsevis med en student D i målgrupp två som uttryckte sig följande: 

”Som vi pratat om en del men att förstå att det som händer idag och det som kommer hända 

imorgon är inte isolerade händelser utan de har en påverkan sen om den påverkanspunkten 

ligger en vecka tillbaka i tiden eller 150 år tillbaka i tiden det är en annan femma. Men man 

måste förstå att en dåtid-nutid- och framtid inte är tre isolerade händelser utan allt flyter ihop 

till en helhet”. 

Här kan man tydligt se en skillnad i hur student A uttrycker sig kring detta begrepp och ger en 

förenklad och mindre nyanserad tolkning av historiemedvetande än vad student D ger. Och 

det var just detta fenomen som visade sig något tydligare i analysen av intervjuerna. Just att 

det finns en skillnad i nyanseringen och tolkningen av begreppet, där lärarstudenterna i 

målgrupp ett har en något förenklad tolkning men skillnaden är inte kraftigt utmärkande.    

 ”Historien för mig kan lätt bli uppmålade bilder eller visioner nästan som sagor som man 

antingen själv har målat upp eller fått uppmålat av någon annan, kanske en lärare. Det blir 

som något som har hänt förr i tiden och kan kännas ganska så avlägset när man reflekterar 

över det, men man förstår rent praktiskt eller teoretiskt att det har hänt”. – Student C  

Här är ett exempel på ett citat från en lärarstudent i den första målgruppen på en fråga om vad 

historia är för dig?  Här gör studenten endast tolkning och resonemang kring historien som en 

dåtid, och gav inga indikationer om framtiden. 

Min andra frågeställning berörde hur lärarstudenter som avslutat sin utbildning i ämnet 

historia tolkar begreppet historiemedvetande. Min andra frågeställning är: Hur tolkar 

lärarstudenter som har avslutat sin utbildning i ämnet i historia begreppet 

historiemedvetande? Och hur gestaltar sig det i deras tal om begreppet? 

Lärarstudenterna i denna målgrupp tolkar begreppet historiemedvetande på ett fullt godtagbart 

sätt som för de tolkningar som återfinns inom forskningen för definitionen av begreppet. De 

lärarstudenter som avslutat sina studier i ämnet historia hade vad jag upplevde en mer 

teoretisk aspekt och gav en mer nyanserad tolkning när de pratade kring historien och 

historiemedvetande. Min upplevelse var att dem var mer medvetna om hur ämnet var 

uppbyggt och hade utvecklat ett någon djupare tolkning av begreppet. Med djupare tolkning 

menar jag följande, att de resonerar på ett liknande sätt som presenteras nedan:  
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 ”Nej jag tror man alldeles för lätt ser det som självklart det som har hänt har lett upp till nu, 

och man ser framtiden som mer än olika val. Men när man har läst historia så blir man ju lite 

mer så att man själv påverkar framtiden genom vad som har hänt i dåtiden så man blir mer 

medveten om att när man vet bakgrunden så har man lättare att påverka framtiden på ett 

positivt sätt”. – Student D  

”För mig innebär det förmågan att kunna se sig själv som en del av historien att kunna se 

samband med det som har hänt och det som händer nu och hur saker och ting är nu, och inser 

att dåtiden har varit en nutid och dåtidens människor har sett en framtid som inte är som den 

är nu, och vi ser en framtid som inte kommer bli som vi tror den är, men de som lever i 

framtiden kommer se vår tid som självklar”. – Student F 

I deras tolkningar och tal om begreppet så kan jag få fram att de har en ökad förståelse för 

begreppet. Vilket kan ha att göra med att de fått en bredare teoriram i sin utbildning, och på så 

sätt kunnat utveckla sitt medvetande och tolkning.  

5.3 Avslutande reflektioner   

Sammanfattningsvis så är det återigen så att begreppet historiemedvetande är ett komplext 

begrepp och olika definitioner presenteras av olika forskare. Alla individer har ett 

historiemedvetande, men detta kan gestalta sig på olika sätt, variera och utvecklas hos 

individen. För att sammanfattningsvis besvara mitt syfte för denna studie där jag ville 

undersöka hur lärarstudenter som ännu inte läst ämnet historia tolkar begreppet 

historiemedvetande, för att sedan jämföra och undersöka hur det eventuellt kan skilja sig mot 

de lärarstudenter som har avslutat sin utbildning i ämnet. Så blev min slutsats och tolkning att 

samtliga lärarstudenter hade en god tolkning av begreppet och ett utvecklat 

historiemedvetande. De tolkar och definierar historiemedvetande inom de teoretiska ramar 

som forskningen gett uttryck för. I mitt resultat fick jag fram att tolkningen och nyanseringen 

av begreppet var något djupare och mer resonerande bland de lärarstudenter som avslutat sin 

utbildning i ämnet jämfört med de lärarstudenter som ännu inte påbörjat sin utbildning i 

ämnet. Om jag ska rikta viss kritik till resultatet skulle det handla om studenternas förståelse, 

och framförallt deras tendens att se förhållandet dåtid-nutid-framtid som ett i huvudsak 

enkelriktat orsakssamband där historia kanske underförstått ses som en avspegling av det 

förflutna snarare än som en nutidsbaserad tolkning av detsamma. Detta gäller även för de 

lärarstudenter som tagit sig igenom utbildningen där denna reflektion kan tyckas ska finnas 

med i deras tolkning av historiemedvetande.  
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5.4 Förslag till vidare forskning  

I min studie så var tiden en avgörande faktor till att jag inte hade möjlighet att följa samma 

studenter från starten av deras utbildning i ämnet till dess att dem avslutat sin utbildning i 

ämnet. Vid en större studie hade det vart intressant att kontinuerligt ha möjlighet att följa 

samma studenter över tid och på så sätt få ett mer bredare resultat i sin forskning med andra 

infallsvinklar. I kursplanen för ämnet historia så är historiemedvetande ett centralt begrepp, 

och därmed något som lärare har i uppdrag att undervisa om, och se till eleverna utvecklar. 

Det vore även intressant att forska vidare om vilken kunskap lärarstudenter utvecklar kring 

detta begrepp. Och undersöka om högskolorna och universiteten tillgodoser att 

lärarstudenterna får med sig tillräckliga kunskaper kring detta begrepp i sin utbildning.  
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1.  

 

Intervjufrågor historiemedvetande  

Namn:  

Bakgrund:  

Utbildning:   

 

1. Vad är historia för dig? 

2. Varför är historia viktigt? 

3. Varför läser vi historia som ämne i skolan, tror du/anser du? 

4. Vad är viktigt i ämnet? 

5. Vad vill du lära dina blivande elever? 

6. Vad ingår i historieundervisningen enligt dig? 

7. Hur tänker du kring din egen plats i historien?  

8. Hur tänker du kring tid i historien?  Dåtid-nutid-framtid  

9. Vad tror du det innebär det att undervisa i historia?  
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