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1 Inledning 

”Historia är ett redskap, ett instrument, för att förstå nuet. Det räcker dock inte med 

ett instrument för att kunna spela. Man måste ha noter och återkommande övning”1 

Att snart ta steget ut i verkligheten som fulländad lärare efter flera års studier känns 

stundtals omtumlande. Känslan av att stå på egna ben efter åren på högskolan är stort 

för mig, att ta sig an uppdraget att uppfostra framtidens svenska medborgare är en 

utmaning att fylla.  

Som citatet ovan lyder behöver vi övning för att nå dit vi vill och det vi strävar efter. 

Att använda sig av andras erfarenheter och tolkningar för att sedan handla därefter är 

en typ av historia. Historia är bortom vår kontroll och är mycket mer än vad vi ser 

eller möter i vår vardag.  

Skolämnet historia väcker många olika känslor hos dagens elever vilket det även 

gjorde för mig. Forskning visar att elever har en delad relation till ämnet historia. 

Många elever ”sitter av” sin tid under historielektionerna då de uppfattar 

historieämnet som något som inte berör deras frågor och livsvärld.2 Andra elever 

antecknar och resonerar kring centrala begrepp som är befintliga i kursplanen för 

ämnet historia, vilket ett av dessa är historiemedvetande.  

Människor är varelser som är historia samtidigt som vi skapar vår och andras historia. 

Elever har troligtvis ingen aning om vilken funktion eller innebörd 

historiemedvetande har, trots att de aktiverar och använder det dagligen. Jag minns 

när jag och min högstadieklass kramade om varandra för sista gången innan vi skulle 

splittras. Klassen som jag känt sedan flera år tillbaka skulle nu gå skilda vägar, en del 

kom jag aldrig att se igen. När jag tittar tillbaka på bilder från nians sista utflykt som 

var på skolavslutningskvällen till Bohus-Malmön får jag fjärilar i magen. Hundratals 

av dessa bilder finns uppladdade på sociala medier för att föreviga våra minnen ihop. 

Omedvetna om att minnena och bilderna är en del av historien och vårt 

historiemedvetande.  

                                                
1 Larsson, H.A. (1978) s.52. 
2 Berndtsson, K. (2010) s.163-165.  
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Snart är det min tur att ta det stora steget ut i min yrkeskarriär som historielärare, 

vilket är anledning till att denna studie utförts. Som ny lärare kan det verkliga skilja 

sig från det man förberett och visualiserat sig under sin tid som lärarstudent. Studier 

visar att många lärare i början av sin yrkeskarriär upplever en typ av ”praxischock” 

under sina första yrkesår. Detta innebär att nya lärare omfamnas av en mängd olika 

dilemman som påverkar hur man förhåller sig till sitt arbete.3 

I denna studie kommer läsaren att få följa tre historielärare som är i början av sin 

yrkeskarriär på tre olika skolor i Sverige där de för närvarande arbetar som 

högstadielärare. Läsaren kommer att få ta del av lärarnas föreställningar om sitt arbete 

och hur de som nya lärare tar sig an uppgiften att aktivera och utveckla elevers 

historiemedvetande samt vilka undervisningsstrategier som används för att ta sig an 

skolans mål i relation till det centrala innehållet för historia på högstadiet.4 Genom 

kvalitativa intervjuer har möjligheten att få ett inifrånperspektiv funnits, där 

diskussioner kring lärarnas erfarenheter och tolkningar tas upp och hur dessa lärare 

aktiverar och utvecklar ett historiemedvetande hos eleverna.  

1.1 Problemformulering  

I kursplanen för högstadiet i ämnet historia kan man så tidigt som Lgr 80 hitta 

influenser av elevers strävan efter att utveckla ett historiemedvetande. Lgr 80, Lpo94 

och Lgr 11 framför på olika sätt strävan efter ett utvecklande hos elevers 

historiemedvetande. Trots att begreppet historiemedvetande haft en plats i kursplanen 

i över 30 år kan det uppfattas som svävande då den inte beskrivs eller förklaras något 

vidare. Därmed är det en stor utmaning för framförallt nya lärare med även hos 

erfarna att tolka och aktivera elevers historiemedvetande i sin undervisning.  

Detta kan i sin tur leda till att elever inte uppfyller de mål som är uppsatta för 

historieämnet. Hur har elevers historiemedvetande aktiverats tidigare, vilka 

erfarenheter kan man som lärare i början av sin yrkeskarriär ta till sig ifrån redan 

befintlig forskning? Finns det specifika strategier som är användbara för att utveckla 

elevers historiemedvetande?  

                                                
3 Hagger, H. (2011) s.388. 
4 Lgr11, Läroplanen s.172.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i början av sin yrkeskarriär som 

högstadielärare i ämnet historia aktiverar elevers historiemedvetande i sin 

undervisning. Denna studie skrivs i förhoppning om att ge läsaren en ökad förståelse 

om hur man som ny lärare kan ta sig an uppdraget att aktivera och använda ett 

historiemedvetande hos elever, samt vilka strategier som kan användas för att 

utveckla detta. 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat dessa frågeställningar: 

− Hur tolkas begreppet historiemedvetande av historielärare som är i början av 

sin yrkeskarriär?  

− Vilka undervisningsstrategier använder dessa historielärare i början av sin 

yrkeskarriär för att aktivera och utveckla elevers historiemedvetande?  

− Vilka faktorer har påverkat historielärarnas sätt att undervisa om 

historiemedvetande?  

1.3 Avgränsningar 

Studien avser enskilda lärares tolkning av begreppet historiemedvetande. Detta leder 

till att resultatet i studien inte kommer att sammanställa den generella uppfattningen 

för alla lärare som undervisar i ämnet historia på högstadiet. Skulle en sådan 

undersökning genomföras skulle det kräva betydligt större utrymme än vad denna 

studie tillåter. Därmed måste läsaren vara medveten om att resultatet i allmänhet inte 

kommer att påvisa den representativa samfällda bilden.  

Historiemedvetande är ett begrepp som ofta förknippas och samverkar med snarlika 

begrepp som t.ex. historiebruk. Däremot kommer jag i denna studie avgränsa 

historiemedvetandes definition i den mån där jag enbart lyfter fram definitionen som 

jag anser vara av relevans för denna studie. Detta görs genom att jag i resultat och 

analysdelen endast använda mig av historiemedvetande i relation till mitt syfte och 

mina frågeställningar där Robert Thorps sju definitioner av historiemedvetande är 

central tillsammans med Lgr11.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sju kapitel, vilkas innehåll beskrivs nedan:  

1. Uppsatsens inledning, där problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsning och disposition behandlas.  

2. Teoridiskussionen redogör för historiemedvetande som teoretisk 

utgångspunkt. I kapitlet diskuteras även historiemedvetande utifrån tidigare 

forskning samt dess betydelse i undervisningssammanhang. Centrala begrepp 

som undervisningsstrategier och påverkansfaktorer redogörs också för 

uppsatsens syfte. 

3. I metodavsnittet berörs hur studien genomförts, samt vilka metoder och 

analytiska verktyg som använts. Sedan beskrivs insamlandet av det aktuella 

materialet och därefter hur intervjuerna har analyserats. Avslutningsvis 

redogörs för urvalet och en granskning av uppsatsen tillförlitlighet och 

validitet.  

4. Resultatet redovisas med fokus på intervjupersonernas yttranden.  

5.  Slutsatskapitlet innehåller analysering och tolkning av resultatet där empirin 

knyts till teorin, där likheter och skillnader diskuteras. 

6. Referenser 

7. Bilagor 

2 Tidigare forskning 

För att få en överblick över redan befintlig forskning och för att sätta studien i ett 

större vetenskapligt sammanhang kommer jag i detta avsnitt att ge läsaren en insikt i 

vad tidigare forskning diskuterat kring ämnen som berör studiens syfte och 

frågeställningar. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i historiemedvetande som teoretisk utgångspunkt, 

därmed kommer begreppet att presenteras övergripande i tidigare forskning, som 

teoretisk referensram och i skolkontext/undervisningssammanhang.   
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I och med att historiemedvetande benämns som en tankedelad process med en 

mångtydig betydelse av flera historiedidaktiker (b.la. av Niklas Ammert) vill jag 

därmed inledningsvis resonera kring historiemedvetandes olika innebörd och 

funktion. Därefter kommer jag att beskriva historiemedvetande utifrån 

historiedidaktikern Robert Thorp som studien sedan tar sin teoretiska utgångspunkt i.5 

2.1 Befintlig forskning av begreppet historiemedvetande  

Historiemedvetande är idag ett omdiskuterat begrepp bland historiedidaktiker, trots 

detta anses det vara ett mångtydigt och svårfångat begrepp. Historiedidaktikern Niklas 

Ammert menar att den flerdelade definitionen av historiemedvetande visar en 

mångsidighet av begreppets användbarhet. Däremot kan det samtidigt tolkas som en 

svaghet, eftersom begreppets funktion och innebörd riskerar att bli diffust om det 

inrymmer alltför många delar.6 

Som ovan nämnt har historiemedvetande varit ett populärt ämne bland 

historiedidaktiker. När frågor som vart och vem som kom att grunda begreppet 

historiemedvetande i Sverige nämner Robert Thorp tre forskare, Karl Ernst Jeismann, 

Bernard Eric Jensen och Jörn Rüsen.7  

Karl Ernst Jeismann ses i allmänhet vara den första forskare som kom att definiera 

begreppet historiemedvetande. I hans artikel ”Geschichtsbewusstsein” har Jeismann 

presenterat fyra olika sätt att uppfatta vad ett historiemedvetande är, där samtliga sätt 

lägger olika betoning på någon form av tidsdimension.8 Jeismanns andra tolkning: 

“Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” är särskilt intressant för min studie 

eftersom den tar sin utgångspunkt i historiemedvetandets betydelse inom undervisning 

i ämnet historia.9  

Jeismanns andra tolkning som presenterats ovan från artikeln 

”Geschichtsbewusstsein” och dagens läroplan (Lgr, 11) i historieämnets syfte visar 

snarlika definitioner. Historiemedvetande ses i båda definitionerna vara en insikt som 

individen utvecklar då förmågan att se sammanhang mellan dåtid-nutid-framtid.  

                                                
5 Thorp, R. (2013) s.102-106. 
6 Ammert, N. (2004) s. 273.  
7 Thorp, R. (2013) s.99. 
8 Hartsmar, N. (2001)  
9 Jeismann, K-E. (1979) 
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Nanny Hartsmar beskriver historiemedvetande som en del av människans 

tidsmedvetande. Detta förutsätter att människan erhåller någon form av 

tidsmedvetande, där tolkningar av nutid, dåtid respektive förväntningar på framtiden 

är representativa. Dessutom är historiemedvetande en ständig tolkningsprocess där 

relationer mellan tiden uttrycker ett tidsspektrum.10 Hartsmar ser även att 

historiemedvetande hjälper elever att samband mellan historien och framtiden, 

däremot visar undersökningen att eleverna inte är lika säkra på att historien berör 

deras egna liv och framtid.11 

Som många andra historiedidaktiker ser Hartsmar problematiken med den 

komplicerade tolkningsfrågan av begreppet historiemedvetande vilket således ger 

konsekvenser. Dessa konsekvenser påverkar både lärare och elev där valet av innehåll 

och arbetsformer i historieundervisningen formas.12  

Enligt Youth and History som är en europeisk komparativ undersökning som 

behandlar 15-åringars historiemedvetande, visar resultatet i undersökningen att 

historieämnet i skolan väldigt sällan uppfattas som något som berör elevens frågor 

och livsvärld. Detta kan resultera i att elever upplever historieämnet som irrelevant 

och ointressant eftersom det är svårt för dem att relatera till.13  

Hans-Albin Larsson skriver i sin artikel ”Att kunna tolka det som sker…” att 

historiemedvetande är ett fenomen som har minskat i allmänhet dvs. att en viss 

historielöshet har brett ut i vårt samhälle. Vidare menar Larsson att ansvaret vilar i 

historielärare och historikers händer, där deras uppgift är att övertyga politiker om ett 

ökat intresse för historia vilket kommer att gynna allmänhetens historiemedvetande. 

Likt andra historiedidaktiker anser Larsson att historieämnet i skolan måste betraktas 

som användbart, för att elever ska kunna identifiera sig och förstå relevansen med 

ämnet.14  

                                                
10 Hartsmar, N. (2001) s.78.  
11 Hartsmar, N. (2001) s.98.  
12 Hartsmar, N. (2001) s.80.  
13 Angvik, M. & von Borries, B. (1997)  
14 Larsson, H.A. (1978) s.52.  



 

 7 

Rüsen utvecklar begreppet ytterligare då hans forskning påvisar hur viktig berättelsen 

är för att utveckla ett historiemedvetande. I ett undervisningssammanhang blir 

berättandet synonymt med lärande. Rüsen menar att kunskap i form av berättelser kan 

hjälpa elever att utveckla självständigt tänkande för att skapa sammanhang och 

mening.15  

2.2 Historiemedvetande som teoretiskutgångspunkt 

Den forskning som presenterades i avsnittet ovan är ett urval av möjliga arbeten som 

behandlar begreppet historiemedvetande som teoretiskutgångspunkt, vilka jag anser 

vara i relevant för studiens syfte.  

Däremot kommer resultat och analysdelen i studien ha utgångspunkt i Robert Thorps 

sju sätt att se på historiemedvetande gällande innebörd och funktion. Lgr 11 har även 

en central del i studien samt de ovan presenterade teoretiska diskussioner kring 

begreppet historiemedvetande. 

Thorp börjar med att redovisa för historiemedvetande som en explicit förklaring, 

därefter har han sammanställt sex olika definitioner från nationella och internationella 

historiedidaktiker. Nedan kommer dessa att kortfattat redovisas.16 

Explicit förklaring  

Historiemedvetande som ett multikronologiskt begrepp (explicit förklaring), beskriver 

historiemedvetandet som en tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och tankar 

om framtiden. Likt Jeismanns andra aspekt av sin definition av historiemedvetande 

menar Thorp att inneha ett historiemedvetande handlar om att skapa sammanhang 

mellan tidsspektrum, i form av dåtid, nutid och framtid. Vidare menar Thorp att en 

förståelse över tid är en förväntad aspekt, däremot visar forskning att den sista fasen 

framtidsperspektivet är det som individer har svårast för. Framtidsperspektivet är 

enligt forskare en viktig aspekt då historiemedvetande diskuteras, eftersom den 

hjälper individen att utveckla ett historiemedvetande. Detta genom att fungera som ett 

verktyg som orienterar oss i tid och rum, i såväl förslutna och framtida, vilket därför 

anses vara svårt att utesluta då de olika tidsspektrum påverkar varandra.  

 

 

 
                                                
15 De Laval, M. (2011) s.22-23. 
16 Thorp, R. (2013) s. 102-107.  



 

 8 

Historiemedvetande som identitetsskapande  

Den andra definitionen redogör historiemedvetande som ett meningsskapande 

begrepp, vilket får betydelsen att den är identitetsskapande. Historiemedvetandet är en 

viktig del av vår identitet och identitetsbildning, hur vi upplever historien påverkar 

vilka vi är som självständiga individer. Däremot finns de flera uppfattningar om hur 

identitetsskapande påverkar historiemedvetande.  

 

Historiemedvetande som meningsskapande  

Meningsskapande är den tredje definitionen historiemedvetandet anses bidra till, dvs. 

människans förståelse av sig själv, sin samtid och historien. Thorp tillsammans med 

Hartsmar anser att historiemedvetandet blir meningsskapande, i den meningen då 

individen ser sin roll i historien då samtiden gestaltar sig på och får en 

orsaksförklaring genom att en historisk dimension läggs till. Avslutningsvis anser 

Thorp att historiemedvetande i meningsskapande syfte hjälper individen att skapa 

mening i historien. Detta betyder att man ser att historien fyller en funktion som är 

meningsfull, man ser samband och röda linjer utöver oändligt antal händelser, årtal 

och personer. Att inneha ett historiemedvetande ger individen en förståelse för att 

förändringar och historiska händelser anses vara betydelsefulla.   

 

Historiemedvetande som historieskapande  

Historiemedvetande som historieskapande betyder att individen är skapare av 

historien samtidigt som vi gör historia, vilket innebär att våra liv är bortom vår 

kontroll. Däremot betyder det att individen som skapare av historien måste utveckla 

en medvetenhet, inte förrän då har individen möjlighet att ändra och påverka 

handlingar då den gestaltar framtiden.  

 

Historiemedvetande som insiktsskapande  

Historiemedvetande som insiktsskapande tillför en kritisk del hos en individ. 

Individen studerar och granskar historien utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Historiemedvetande som värdeskapande 

Historiemedvetande som värdeskapande anses influera och påverka en individs 

moraliska värderingar och åsikter. Där förmågan att tolka historien ger oss möjlighet 
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att förstå andra människors värderingar och handlingar vilket individen lär sig genom 

att studera historia.  

 

Historiemedvetande som heuristisk insikt 

Den heuristiska insikten skiljer sig ifrån tidigare definitioner då den inte ger en 

förklaring till vad historiemedvetande fyller för funktion, eller tillämpas till någon 

specifik situation eller förmåga. Det som utmärker den heuristiska definitionen är att 

den inte låter sig definieras något närmare utan ses som ett sätt att få nya teoretiska 

infallsvinklar då man studerar något, vilket gör den intressant så länge den skapar och 

tar fram ny och intressant forskning.  

2.3 Historiemedvetande i skolkontext 

Ett utvecklande av historiemedvetande i samband med undervisning har varit ett 

ständigt debatterat begrepp bland historiedidaktiker under de senaste 20-30 åren och 

har därmed en central och framträdande roll i danska och svenska läroplaner.17  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet betonar Skolverket 

att ämnet historia ska innefatta möjligheter för elever att utveckla kunskaper om sitt 

historiemedvetande. Skolverket beskriver historiemedvetande som ”en insikt om att 

det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden”.18 

Detta innebär att eleven ska vara medveten om att det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och således uppfattningen om framtiden. För att möjliggöra en utveckling av 

deras förståelse över hur historien fungerar, behöver eleverna kontinuerligt undervisas 

om historiemedvetande som en ständigt närvarande process. Detta uppnås med hjälp 

av att läraren ger elever den kunskap och de verktyg som behövs i t.ex. form av fakta. 

Läraren ska även synliggöra redskapen för eleverna där målet är att uppnå 

kunskapsmålet som betonar ett utvecklande av historiemedvetande.  

Således ska detta leda till elevers utvecklande av goda kunskaper om historia vilket 

ger elever möjlighet att kunna göra tolkningar av händelser och skeenden i det 

förflutna, och är därför grundläggande för att utveckla elevers historiemedvetande.19 

                                                
17 Hammarlund, K-G. (2014) s.201. 
18 Skolverket, (2011) s.172.  
19  Skolverket (2011) pdf s.1 
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Tidigare studier som berör historiemedvetande belyser att historiemedvetande är ett 

begrepp som har förekommit i tidigare styrdokument och kursplaner innan den 

nuvarande (Lgr 11). Däremot har historiemedvetande inte funnits som ett centralt 

begrepp att undervisa om, trots detta är det möjligt att spåra begreppets tillämpning 

och innebörd tillbaka till Lgr80 fastän det inte skrevs in innan Lpo94s läroplan.20 

Under rubriken skolans mål i Lgr 80 skriver Skolöverstyrelsen att inom varje 

huvudmoment har lärare samt elever möjlighet och skyldighet att välja arbetsområden 

som engagerar och intresserar dem. Detta ska göras ur ett historiskt perspektiv. 

Kriterierna för hur man skulle ta sig an en uppgift var att göra det ur ett historiskt 

perspektiv där arbetet behövde konkretiseras i nutiden och en inriktning mot 

framtiden.21  

Vidare betonar Skolöverstyrelsen att elever ska undervisas på ett sätt där de själva kan 

sätta sig själv i allt större sammanhang där tid och rum belyses. Dessutom står det att 

elever ska få uppleva att deras egna liv har rötter i tidigare generationer. Det bör även 

finnas en medvetenhet hos eleven som skapar en förståelse för att de är en del av 

historien där individen således har möjlighet att ändra på framtiden, vilket ska 

analyserar i förhållande till ett historiskt perspektiv. För att detta ska kunna ske bör 

eleverna bli medvetna om att framtiden är beroende av handlingar och beslut i dagens 

och gårdagens samhälle. 

I Lpo94 är ett av målen att elever förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar 

tolkningen av händelser och skeenden i nutiden, och skapar beredskap inför 

framtiden. I Lpo94 finner vi under rubriken skolans uppdrag att ett av målen är att 

förutsätta en utveckling av elevers dynamiska tänkande, samt att genom en historisk 

beredskap utveckla en beredskap inför framtiden även detta genom ett historiskt 

perspektiv. 22 

                                                
20 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan. Benämns fortsättningsvis Lgr 80 s. 120-125 
21 Lgr 80 s.15. 
22 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsandet och de frivilliga 
skolformerna: Lpo94: Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Benämns fortsättningsvis Lpo94 
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk 

referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. Genom undervisningen i ämnet 

historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att använda en historisk referensram. Referensramen innefattar olika tolkningar av 

tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, kritiskt granska, 

tolka och värdera källor som står i grund för att skapa historisk kunskap. Dessutom 

ska referensramen hjälpa elever att reflektera över sin egen och andras användning av 

historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, samt att använda historiska 

begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.23 

En central aspekt i Lgr 80 och Lpo94 är att historieämnet ska studeras i ett 

perspektivet då-nu-sedan. Däremot har betoningen på tidsperspektivet förstärkts i 

Lpo94 jämfört med Lgr80, då Lpo94 ser att all kunskap har en historisk dimension 

och därmed måste ämnet lyftas fram och utveckla kvalitéer som gör det möjligt att 

överföra ett historiskt analytiskt betraktelsesätt till alla kunskapsområden. Elever 

utvecklar således kunskaper som är specifika för ämnet, och i sin tur skapar 

möjligheter för eleven att skapa en förståelse av hur olika historiska företeelser hänger 

samman och påverkar framtida skeenden.  

Skillnaden mellan den nuvarande läroplanen och tidigare gällande elevers 

historiemedvetande var att se till att elevens historiemedvetande lyftes och kom att bli 

ett tydligare begrepp i historieundervisningen. Detta skulle uppnås genom att utveckla 

olika förmågor hos elever som t.ex. att använda historiska referensramar och att 

analysera hur historia används.24  

Redan i inledningskapitlet av historieämnet i Lgr 11 hittar vi denna paragraf: 

”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om 

samtiden och perspektiv på framtiden. 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”25 

                                                
23 Lpo94 s. 39-40 
24 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/mer-lara-innantill-an-
historiemedvetande-1.111983 hämtat den 11 februari 2015 
25 Lgr 11 s. 172. 
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Här kan vi ännu en gång tyda då-nu-sedan kontexten, I Lgr 80 beskrivs detta genom 

att elever ska undervisas på ett sätt där eleven själv kan sätta sig i allt större 

sammanhang i tid och rum. Lpo94 betonar då-nu-sedan kontexten att ämnet historia 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang, som sin 

historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att de 

förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.26  

Fortsättningsvis under rubriken syfte i Lgr 11 stärks tanken om ett utvecklande av 

historiemedvetande hos elever: 

”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”27 

Däremot finns det ingen tydlig förklaring för hur lärare skall tolka och förhålla sig till 

elevers utvecklande av historiemedvetande i sin undervisning. Än idag är 

historiemedvetande ett komplext begrepp som kan ge läraren stora 

tolkningsmöjligheter i undervisningssammanhang. Friberg betonar att ju snävare 

beskrivningen är av ett begrepp i relation till en kontext eller sammanhang underlättar 

det för läsaren att sätta sig in i arbetet.28 

2.4 Varför behöver individer utveckla ett historiemedvetande? 

Karlsson och Zander framställer tanken att varje människa äger ett 

historiemedvetande där individen reflekterar och integrerar över historien. Utan ett 

historiemedvetande skulle inte människan kunna existera som individer och 

samhällsvarelser. Vidare menar Karlsson och Zander att en viktig funktion av 

begreppet historiemedvetande är ett heuristiskt, vilket betyder att funktionen är den att 

påminna oss om att historien aldrig kan förstås enbart med hänvisningar till det 

förflutna.29  

                                                
26 Lpo94 s. 39-40. 
27 Lgr 11 s. 172. 
28 Friberg, F. (2012) s.105. 
29 Karlsson, K-G & Zander, U (2004) s.44, 47. 
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Att kunna se samband mellan händelser och över tidsperioder är en av 

historiemedvetandets funktioner. Karlsson och Zander framställer även tanken att 

varje människa har ett historiemedvetande, där reflektioner och tankar över det egna 

vetandet och de egna handlingarna tar plats däremot görs det sällan öppet och 

strukturerat.30 

Thorp resonerar också kring varför historiemedvetande är viktigt. En av 

anledningarna Thorp hävdar är att begreppet är ett identitetsskapande begrepp, med 

detta menar han att det är av existentiell betydelse för människan att utveckla och 

sedan erhålla ett historiemedvetande. En ytterligare anledning som Thorp diskuterar är 

tanken om att ett historiemedvetande ger oss förståelse för hur saker och ting fungerar 

t.ex. oss själva och vår omgivning med andra ord ger den oss mening i tillvaron.31 

I likhet med Karlsson och Zander menar Thorp att utan ett historiemedvetande skulle 

vi agera som sämre människor eftersom att historiemedvetande fyller den funktionen 

där vi skapar förståelse för oss själva och vår omvärld.32 Dessutom framför samtliga 

författare ovan att likt styrdokumenten (Lgr 80, Lpo94 samt Lgr11) hjälper begreppet 

historiemedvetande oss att knyta samman tidskontexten. Enligt samtliga styrdokument 

är historiemedvetande viktigt för elever, för att de ska kunna tolka och förstå 

händelser och skeenden i nutiden och därmed skaffa beredskap inför framtiden.33 

2.4.1 Att aktivera och utveckla historiemedvetande hos elever  

Thorp har skapat kategorier i avseende för vad som skiljer forskares sätt att aktivera 

och utveckla elevers historiemedvetande utifrån olika forskares tidigare arbeten. Han 

har tagit fram sex olika kategorier vilka kommer att sammanfattas kort nedan.  

Den första är berättelser, i studiens inledning får läsaren ta del av en kort berättelse ur 

mitt liv, Thorp menar att när människor berättar något om historien tvingas de att 

använda sitt historiemedvetande för att kunna sortera den historiska kunskapen och 

för att kunna uttrycka sig meningsfullt.34 

                                                
30 Karlsson, K-G & Zander, U (2004) s.44-45. 
31 Thorp, R (2013) s. 107. 
32 Karlsson, K-G & Zander, U (2004) s.44-46. 
33 Lpo94  
34 Thorp, R (2013) s.108-109. 



 

 14 

Ett annat perspektiv är att mötet mellan ”den lilla och stora historien” är viktig. Detta 

perspektiv förutsätter att individen på ett personligt plan relaterar till den historia vi 

möter för att aktivera och utveckla ett historiemedvetande. Det är alltså viktigt att 

individens individuella upplevelse av historien finner samband med den historia 

individen möter, till exempel i skolan.35 

Avsikten med den tredje kategoriseringen omvälvande händelser är att när verklighet 

och värderingar som en individ tar för givet ändras eller ifrågasätts, så uppstår ett 

behov av att bearbeta de narrativ som individen använder sig för att skapa förståelse 

och mening i tillvaron.36 

Normativa värden är en annan uppfattning där man låter elever studera moraliska 

värden (t.ex. frihet), eftersom eleverna förmås försöka se multikronologiska 

sammanhang och på så sätt aktivera sitt historiemedvetande.37 

Att utveckla elevers historiemedvetande genom att låta eleverna arbete med genetisk-

genealogiska samband är en annan möjlighet. Detta innebär att elever har förmågan 

att tolka historien både framlänges och baklänges.38 

Historiskt tänkande som undervisningsmetod används för att utveckla och aktivera 

elevers historiemedvetande. Avsikten med historiskt tänkande är förmågan att kunna 

kontextualisera och värdera historiska händelser och skeenden.39 

2.5 Undervisningsstrategier  

Idag uppvisar den svenska skolan en rik variation av undervisningsstrategier i 

historieundervisningen. Magnus Adler Hermansson ser att det finns ett stort 

engagemang kvar hos många pedagoger. Däremot menar Hermansson att i dagens 

skola är det inte längre någon ”one man show”.40 Numera präglas lärares undervisning 

av styrdokument, där eleven står i fokus för det centrala lärandet. Då elever lär sig på 

olika sätt, har olika erfarenheter och intressen skapar detta förutsättningar för en 

metodisk förnyelse och variation i form av undervisningsstrategier.  

 

 
                                                
35 Thorp, R (2013) s. 108-109. 
36 Thorp, R (2013) s.110. 
37 Thorp, R (2013) s.111. 
38 Thorp, R (2013) s. 111. 
39 Thorp, R (2013) s.111. 
40 Hermansson, Adler, M.(2014) s.94. 
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Skolverket skriver att ett av skolans uppdrag är att främja en likvärdig utbildning där 

undervisningen ska anpassas till varje enskild individs förutsättningar och behov. 41 

Dessutom resonerar Skolverket kring lärares undervisningsstrategier: 

“…sannolikt måste därför den framgångsrike läraren ha en flexibel 

undervisningsstrategi som möjliggör för eleverna att lära sig på olika sätt, medan en 

mer begränsad och fast repertoar kan lämna vissa elever utanför” 

 

”En lärare med god ämneskunskap och stark ämnesdidaktisk kompetens har större 

möjlighet att hjälpa eleverna att nå målen. I den ämnesdidaktiska kompetensen ingår 

undervisningsrepertoar som en viktig del - att läraren har en bred möjlighet att 

anpassa och variera undervisningen efter ett specifikt område och efter eleverna”42 

Undervisningsstrategier är likt historiemedvetande ett komplext begrepp där 

tolkningen är delad. Jessica Jarhall menar att det beror på individuella upplevelser och 

erfarenheterna hos lärare, hon menar att lärare är beroende av en mängd okända och 

kända påverkansfaktorer och därmed sambandet mellan dessa faktorer.43  Begreppet 

strategi är enligt SAOB ett långsiktigt övergripande välplanerat tillvägagångssätt.44 

När man talar om lärares undervisningsstrategier gäller även SAOB definition 

däremot lägger Jarhall till att undervisningsstrategier är något som styr lärarens 

upplägg i en bestämd riktning, till exempel ett kursmål. Vidare menar Jarhall att en 

undervisningsstrategi är till för att svara på de ämnesdidaktiska frågorna om varför, 

vad och hur.45  

Likt Jarhall använder jag i studien definitionen av undervisningsstrategi som ett 

tillvägagångssätt för lärare där det finns möjlighet att utforma sitt arbetssätt utefter 

anpassad situation.   

                                                
41 Lgr 11 s. 8-9. 
42 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/metoder-

framja-maluppfyllelse-1.186636 (hämtat den 11 februari) 

43 Jarhall, J.(2012) s. 24.  
44 Svenska akademins ordbok (SAOB) s. 913. 
45 Jarhall, J.(2012) s.24. 
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Thomas Nygren har i sin avhandling Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 

undervisningsstrategier, resonerat kring en ”medveten” undervisningsstrategi. En 

medveten undervisningsstrategi är enligt Nygren däremot något erfarna lärare har 

utvecklat under sina år i yrket. Fördelen med en medveten undervisningsstrategi är att 

den underlättar och påverkar reflektionerna mellan lektioner men också långsiktigt. 

Dessutom menar Nygren att ett utvecklande av en undervisningsstrategi är en 

pågående process som formas efter ämnet för att passa elever och lärare i 

undervisningen.  

Schüllerqvist och Osbeck anser att undervisningsstrategier är lärarens långsiktiga mål 

med undervisningen och hur lärare uppfattat att dessa mål kan uppnås genom olika 

metoder och innehåll i undervisningen.46  

Vidare har Schüllerqvist och Osbeck undersökt historielärares historiedidaktiska 

insikter samt deras undervisningsstrategier. Resultatet av studien visar att samtliga 

lärare som deltagit i undersökningen har haft en utvecklingskurva under sin 

undervisning över tid. En framträdande faktor är att förhållandet till material t.ex. 

läroböcker har blivit allt friare liksom förhållandet till styrdokumenten.47 

Nygren påpekar även i sin avhandling att styrdokumenten för historieundervisningen 

skapar ett allt mer komplext ämne för lärare att hantera i undervisningen.48 Studien 

visar även att det finns framträdande faktorer som samtliga lärare är överens om. 

Dessa är lärares erfarenheter, goda ämneskunskaper och en stor del läsning utöver den 

kunskapen man får ta del av under sin grundutbildning, vilket öppnar möjligheter för 

läraren att ge eleverna vägledning genom ett kreativt undervisningsmönster.49 

Skolverket har i ett av sina kapitel diskuterat kring undervisningsmetoder och tagit 

fram vilka strategier som är lämpliga för de olika SO-ämnena. Skolverket framhållit 

att forskning av undervisningsstrategier pågår i nuläget i b.la. historieämnet, som 

lägger en grund för att förstå vad som händer och utveckla termer och begrepp för att 

beskriva undervisningen och lärares olika strategier.50 

                                                
46 Schüllerqvist , B & Osbeck, C (2012) s.143.  
47 Schüllerqvist, B & Osbeck, C (2012) s.143.   
48 Nygren, T. (2009) s. 119. 
49 Schüllerqvist, B & Osbeck, C.(2012) s.144. 
50 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-
so/undervisningsmetoder-1.186626 hämtat den 2 februari 2015 
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Avslutningsvis lyfter Skolverket fram att svensk forskning är i en inledningsfas 

gällande studier av olika undervisningsstrategier. I nuläget kan man endast avläsa att 

lärare idag har olika strategier och förhållningssätt för att undervisa i historia, men det 

finns ännu ingen samlad bild av hur vanliga olika dessa undervisningssätt är och vilka 

resultat det leder till.51 Vidare skriver Skolverket att få studier har gjorts empiriskt för 

att se vad som fungerar i skolan.  

2.6 Påverkansfaktorer  

Tidigare forskning visar att lärare i början av sin yrkeskarriär upplever sitt arbete och 

sina undervisningssituationer på ett annorlunda sätt än erfarna lärare. Trevor Mutton, 

Hazel Hagger och Katharine Burn har i artikeln Suprising but not shocking: The 

reality of the first years of teaching undersökt lärares första år i yrket. Studien är 

utförd i Storbritannien men kan anses beröra flertal länder. Det som undersökts är två 

aspekter som anses vara svåra för nya lärare, den första är nya lärares förväntningar på 

undervisning och elever. Den andra aspekten är andras förväntningar på de nya 

lärarna. Resultatet av studien visade att de nya lärares uppfattning av sina 

förväntningar i relation till verkligheten var mycket olika.  Hagger m.fl. menar att 

lärare i början av sin yrkeskarriär ofta möts av en ”praxischock” vilket upplevs som 

en generell fas av lärare med få år i yrket.52 

Staffan Stukát använder sig av begreppet ”realitetschock” vilket beskrivs av Hagger 

m.fl. som ”praxischock. I sin undersökning menar dock Stukát att trots att flera 

forskare har undersökt lärares första år i yrket visar sig resultaten vara tvådelad. 

Jordell är däremot en forskare som Stukát behandlar i sin undersökning som anser att 

nyblivna lärare inte upplever en ”realitetschock”, och fann att problemen som de 

nyblivna lärarna upplever inte skiljer sig avsevärt från de mer erfarna lärarnas 

problem. Resultatet i Stukáts undersökning visar däremot att de första åren som lärare 

är en omtumlande tid med inträffade händelser som lärarna i början av sin karriär inte 

varit beredda på. Exempel på detta är praktiska saker som tar betydligt mer tid än 

förväntat, i vilken mån de första åren som ny lärare upplevs som ansträngande och 

omtumlande är oklart.53  

                                                
51 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-
so/undervisningsmetoder-1.186626 hämtat den 11 februari 2015 
52 Hagger, H., m.fl. (2011) s.400-401. 
53 Stukát, S. (1998) s.191-192.  
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Trevor Mutton m.fl. diskuterar i sin artikel Learning to plan, planning to learn: the 

developing expertise of begninning teachers hur man som ny lärare tar sig an 

planering i skolan, vilket är en av de praktiska aspekterna lärare i början av sin 

yrkeskarriär anser inte överensstämmer med sina förväntningar. Mutton m.fl. anser att 

alla lärare, men mer specifikt nya lärare måste vara medvetna om att ”contextual 

factors” dvs. påverkansfaktorer är avgörande för hur undervisningen kommer att 

utspelas. Exempel på faktorer som är avgörande enligt Mutton m.fl. är elevklasser, 

enskilda individer inom dessa klasser och skolans generella förhållningssätt och 

värderingar.54 

En annan aspekt som Mutton. m.fl. diskuterar i sin studie är nya lärares flexibilitet. 

Studien visar att nya lärare har svårare att anpassa sig till vissa ”contextual factors” en 

av dessa är elevklasser, detta på grund av att flexibiliteten och erfarenheten är 

betydligt mindre än hos de erfarna lärarna. Anledningen är att nya lärare tolkar 

läromedel, styrdokument och kursmål olikt de erfarna lärarna. Däremot finns tanken 

att man som lärarstudent har ett annat förhållningssätt än erfarna lärare, då 

lärarstudenter vill utmana och pröva olika undervisningsmetoder innan man är 

fulländad lärare. Under tiden som lärarstudent hittar man alltså sina egna 

undervisningsstrategier som passar läraren bäst. Dock menar Mutton m.fl att detta kan 

leda till att framtida kollegor kan uppleva en känsla av obehag som yttrar sig som ett 

motstånd.55 

Reflekterande förhållningssätt till sin praktiska verksamhet är en annan aspekt Stukát 

diskuterar. Genom att reflektera över sin egen undervisning och dess strategier menar 

Stukát att man kan utveckla sin yrkeskunskap på ett sätt där man skapar en förståelse 

av de situationer man som novis lärare behöver bemästra i klassrummet.56  

                                                
54 Mutton, T., m.fl. (2011) s.402 
55 Mutton, T,. m.fl. (2011) s.402-403. 
56 Stukát, S. s.193-194. 
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Tidigare studier har gjorts där nya lärare har jämförts med erfarna lärare angående 

yrkesmässig utveckling. De skillnader som tagits fram vid dessa jämförelser är sådana 

som påstås utformas redan vid lärares första tjänsteår. Sammanställningen av detta är 

att man som erfarenlärare har en vidare referensram, dvs. de erfarna är mer flexibla, 

har en bredare repertoar av undervisningssätt och använder sig av rutiner som redan är 

befintliga och anses fungera. Dessutom uppfattar erfarna lärare saker som nya lärare 

inte gör, skillnaden är att rutinerade lärare ”vet” vad de ska lägga fokus på innan, 

under och efter undervisningstillfällen.57  

Thomas Nygren diskuterar vilka påverkansfaktorer som utgör en lärares undervisning. 

I Nygrens studie som undersöker erfarna lärares undervisningsstrategier visar 

resultatet att det finns utomstående faktorer som formar en lärares undervisning. 

Samtliga intervjupersoner som deltagit i Nygrens undersökning hade snarlika 

erfarenheter om vad som påverkat deras sätt att undervisa i historia. Intressen, familj, 

utbildning, tid, kollegor, läroböcker samt kursplaner var faktorer som diskuterades, 

dessutom blev handlingsutrymmen mindre då högre influenser så som politik och 

ekonomi påverkat deras arbete.58 

Ämneskompetensen är en annan faktor som påverkar lärares sätt att undervisa. 

Skolverket menar att forskning visar att lärares ämneskompetens har stor betydelse för 

elevresultaten. Däremot finns det forskning som uppvisar att lärare med höga 

ämneskunskaper och kompetenser inte är tillräckligt för att öka elevers resultat, det 

viktiga är att uppmuntra elever till ett aktivt lärande.59 Idag har individer ett allt större 

ansvar för sitt egna lärarande då eleven är central i skolan. Skolverket anser att detta 

påverkar elevers motivation negativt och således försämrar elevresultaten. Att koppla 

samman innehåll och arbetssätt på ett varierat sätt är förmågan lärare ska sträva efter 

för att engagera och motivera elever.  

                                                
57 Nygren, T. (2009) 
58 Nygren, T. (2009) s.21. 
59 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-
so/amnesdidaktiska-kunskaper-1.186639 hämtat den 18 mars 2015 
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3 Metod och genomförande 
3.1 Kvalitativa intervjuer 

Då denna studie baserar sig på tre lärarintervjuer har kvalitativa intervjuer använts 

med dess syfte att förstå individers upplevelser och erfarenheter av sin livsvärld. Då 

jag anser att mitt undersökningsområde är baserat på få utvalda informatörer där målet 

varit att fånga personliga aspekter hos den som intervjuas i form av värderingar, 

tankar och erfarenheter. Eriksson och Ahrne ser att ett sådant intervjutillfälle kan ge 

informanten insikter om de förhållanden som råder i denna miljö och enskilda 

människors känslor och upplevelser kan således vara av intresse.60 En fördel med att 

utföra den typ av intervju är att möjligheten att anpassa frågorna och forma de 

beroende efter situationen existerar. Därtill kan man på kort tid ta del av flera 

personens erfarenheter och tankar kring ett samhällsfenomen ur deras personliga 

synvinkel, vilket i denna studie är central.  

Mina intervjufrågor (se bilaga 1) är utformade kring specifika områden som jag tagit 

ur mitt syfte och mina frågeställningar. Trost skiljer på olika typer av intervjuer, där 

mina intervjuer kategoriseras som semistrukturella, då jag använt mig utav några 

övergripande frågor med underkategoriserade frågor.61 Kvale och Brinkmann menar 

även 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, ändra frågorna genom intervjuns gång.62 

                                                
60 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011) s.36,40. 
61 Trost, J. (2010) s.40-41.  
62 Kvale, S & Brinkmann, S (2009) 
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3.2 Analysmetod av intervjuer 

När jag analyserade mina intervjuer använde jag mig utav Kvale och Brinkmann. 

Analysmetoden jag har använt mig av är meningskoncentrering som innefattar fem 

olika steg. Avsikten med meningskoncentrering är att ta fram det mest väsentliga som 

uttrycks av intervjupersonen för att sedan sammanställa det som sägs mer koncist. Det 

första steget var att bekanta sig med det insamlade materialet, genom att lyssna och 

läsa igenom intervjumaterialet ett flertal gånger. Därefter utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, markerades meningsenheterna i intervjumaterialet. Med hjälp av 

meningsenheterna koncentreras de väsentliga utifrån intervjupersonens synvinkel. 

Meningsenheterna tillsammans med dess centrala meningar sammanfattades, klipptes 

ut ifrån intervjutexterna och markerades sedan utifrån olika kodnamn.63  

Genomförande 

Avsikten med arbetet är att beskriva tre historielärare tolkningar av 

historiemedvetande, för att kunna göra det möjligt användes samtalsintervjuer. Då 

min studie bygger på få antal lärare anser jag att en kvalitativ undersökning passade 

min studie. 

Då kontakten upptogs med intervjupersonerna utformades intervjufrågorna utifrån 

studiens syfte och de frågeställningar som skulle besvaras för denna studie. 

Intervjuerna spelades in för att enklare kunna bearbeta det som sades och för att stödja 

mina anteckningar som gjordes under intervjuerna.  

För att kunna strukturera upp intervjuerna använde jag mig utav Kvale och 

Brinkmann. Processen sker i sex olika steg, steg ett till fyra har genomförts i denna 

studie då främst tiden var ett faktum.64 

Här beskrivs analysens sex steg; 

1. Intervjupersonen beskriver hur den upplever och utifrån erfarenheter berättar 

personen om det aktuella ämnet. Ingen omfattande tolkning eller förklaring 

från intervjuare eller intervjuperson.  

2. Intervjupersonen upptäcker nya innebörden under intervjun, utan hjälp av 

intervjuarens tolkning.  

                                                
63 Kvale, S & Brinkmann, S. (2009) s. 221-223 
64 Kvale, S & Brinkmann, S (2009) s. 211-212 
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3.  Intervjuaren koncentrerar, tolkar och ”sänder tillbaka” meningen till 

intervjupersonen. Intervjupersonen har då möjlighet att invända och tillägga.  

4. Den utskrivna intervjun tolkas av intervjuaren och struktureras.  

5. En ny intervju, intervjupersonen får möjlighet att kommentera intervjuarens 

tolkningar.  

6. Nya insikter har vunnits under intervjun, dessa insikter kan intervjupersonen 

börja handla utifrån.  

När materialet var inhämtat var nästa steg att strukturera lärarnas tolkning av 

historiemedvetande och vilka undervisningsstrategier som användes för att aktivera 

elevers historiemedvetande. Jag skapade två översiktliga tabeller, den första (se tabell 

1.)användes för att strukturera och ordna lärarnas utsagor men även Lgr 11 tolknings 

av begreppet historiemedvetande. Den andra (se tabell 2.) tabellen visar vilka 

undervisningsstrategier lärarna använda i sin undervisning för att aktivera elevernas 

historiemedvetande. Därmed får läsaren en enkel överblick av insamlat material 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Historiemedvetande som teoretisk 

utgångspunkt i denna studie har baserats på Thorps sju olika definitioner som 

kortfattat har redovisats i tidigare avsnitt 2.2 ovan. Därefter har jag analyserat lärarnas 

tolkningar, samt Lgr 11 i relation till Thorps sju definitioner och kategoriserat de 

därefter vilka kommer att presenteras i resultat avsnittet.  

För att besvara min frågeställning som berör vilka undervisningsstrategier som 

användes för att aktivera elevers historiemedvetande och vilka faktorer som 

påverkade deras undervisning använde jag mig utav min semistrukturella 

intervjuguide (se bilaga 1). Samtliga frågor gav uttömmande svar vilket gav mig en 

bra utgångspunkt för resultatdiskussonen.  

3.3 Urval 

Urvalskriterierna i studien baserade sig utifrån studiens syfte. Kriterierna för 

intervjupersonerna var att intervjupersonen skulle erhålla en lärarexamen samt 

behörighet för ämnet historia på högstadiet. Läraren skulle även vara i början av sin 

yrkeskarriär. Åren som de tre intervjuade lärarna som deltagit i denna studie har varit 

yrkesverksamma mellan 1-6 år.  
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3.4 Tillförlitlighet/reliabilitet och validitet   

Intervjufrågorna som använts är skapade och formulerade utifrån mina tolkningar, för 

vad jag anser motsvarar det efterfrågade syftet och frågeställningarna i studien. I och 

med att frågorna som ställts till intervjupersonerna har varit frågor med öppna 

svarsalternativ kan det ha resulterat i att olika intervjuer har haft olika mycket fokus 

beroende på person. Däremot anser jag att alla frågor som berörts under samtliga 

intervjuer har blivit besvarade.  

Risken med bandinspelning är något jag funderat över, då det kan påverka 

intervjupersonerna genom att skapa osäkerhet och kan resultera i fattiga svar, däremot 

uppfattade jag inte att de intervjuade påverkades särskilt mycket. Att använda sig av 

bandinspelning har fördelen att intervjuaren har möjlighet att koncentrera sig helt på 

intervjuförförandet och personen som intervjuas.65  

Validitet och reliabilitet behandlas ofta i samband med frågan om ett resultat kan 

bevisas vid andra tidpunkter och av andra forskare. I detta fall handlar det om att 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar beroende på vem som intervjuar och 

vilka svar som förväntas. Det finns risk för att intervjupersonernas svar är vinklade 

eller avsiktliga, men det är inget jag anser att jag skulle kunna påverka i samband med 

samtliga intervjuer. Jag upplever att samtliga intervjupersoner har svarat 

sanningsenligt utifrån personliga erfarenheter och upplevelser varför resultaten får 

anses vara tillförlitliga. Då min studie innefattar få deltagare och inte är generaliserbar 

för alla historielärare som är i början av sin yrkeskarriär, kan resultaten snarare ses 

som ett exempel från verkligheten.  

                                                
65 Kvale, S & Brinkmann, S (2009) 
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3.5 Metoddiskussion (Utvärdering av metod och genomförande) 
Att använda sig utav kvalitativa intervjuer resulterar i generell utsträckning slutsatser 

som oftast inte visar en representativ del av en hel målgrupp. Däremot är urvalet av 

personer som ingått i min studie relevant för undersökningen vilket speglar mitt syfte 

och problemformulering. Kvalitativa intervjuer var en metod som fungerade bra, med 

tanke på att det var tre intervjupersoner var de relativt lätt att säkerställa alla svar, det 

fanns struktur då alla intervjupersoner kom till tals och jag var säker på att 

respondenten svarat och uttalat sig i alla frågor. Att utföra intervjuer är en pågående 

process mellan intervjupersonen och intervjuaren där ett pågående samspel tar plats, 

där det finns möjlighet att båda parter reagerar och påverkar varandra. Således kan det 

vara svårt att utföra samma intervju igen. Kvale & Brinkmann anser att objektiviteten 

under en intervju kan försvinna om en upprepande intervju skulle utföras, då intervju 

som metod bland annat innebär att det alltid är den subjektiva upplevelsen som står i 

fokus.66 

Andra metoder som t.ex. litteraturstudier eller enkätundersökningar hade kunnat vara 

alternativa metoder för min studie. Däremot finner jag inte att svaren skulle bli lika 

personliga och uttömmande som med enskilda intervjuer. Detta på grund av att 

litteraturstudier är en sekundärtolkning av andras tolkningar och slutsatser och där 

enkätundersökningar är utformade med begränsade svarsalternativ.  

I denna studie användes kvalitativa intervjuer för att fånga personliga aspekter hos 

den som intervjuades, där avsikten var att skapa ett intervjutillfälle där informanten 

ger egna insikter och tolkningar om de förhållanden och områden som diskuterades 

under intervjun. Att komma åt intervjupersonens tolkningar och tankesätt kring dessa 

områden kan vara svårt då jag anser att det är svårt att göra det fullt ut då denna studie 

inte tillåter en sådan omfattande undersökning. Fler intervjuer och observationer hade 

kunnat ge studien en större validitet att stå på.  

Dessutom hade jag kunnat ge intervjupersonerna chansen att läsa och lyssnat igenom 

intervjuförförandet för att stärka tillförlitligheten då chansen hade funnits för dem att 

kommentera sina svar och därmed kunna lägga till eller omformulera sina svar, tyvärr 

var tiden en bristande faktor.  

                                                
66 Kvale, S. & Brinkmann, S.(2009) s.259-260. 
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Avsikten var att genomföra tre samtalsintervjuer, då det uppstod förhinder under en av 

intervjuerna gjordes en datorstödd intervju i form av e-post. Vanligtvis sker intervjuer 

ansikte mot ansikte, vilket betyder kroppslig närvaro med tillgång till icke-språklig 

information uttryck i gester och ansiktsuttryck.67 Trots detta görs allt fler intervjuer 

via medier som telefon och datorn. Enligt Kvale & Brinkmann har telefonintervjuer 

använts allt mer i kvalitativa undersökningar då de finns fördelar vilket det var i mitt 

fall. En av intervjuerna utfördes genom telefon och en annan genom e-post, då 

möjligheten inte fanns att befinna sig på plats under intervjuförförandet. Att tala med 

människor som är geografiskt avlägsna är även en av fördelarna som Kvale & 

Brinkmann nämner. Intervjun som gjordes via e-post hade fördelen att den skrivna 

texten i sig är verktyget som jag och intervjupersonen uttrycker sig i vilket betyder att 

texten är klar för analys så fort den skrevs ner.68 

Däremot finns det självklara nackdelar med telefonintervjuer och e-post intervjuer då 

interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen blir åtskild, det blir allt svårare 

att tolka intervjupersonen då man avlägsnar kroppsspråk och dylikt, Kvale och 

Brinkmann menar att det kan uppstå komplikationer då det kan bli svårt att få fram 

detaljerade och precisa svar där tolkning sker genom rösten på andra sidan luren. 

Trots detta anser jag att samtliga intervjupersoner har besvarat mina intervjufrågor 

med uttömmande svar.  

 

4. Resultat och analys 

Resultatet av studien kommer att beskrivas utifrån tre centrala teman som är hämtade 

ifrån studien syfte och frågeställningar. De teman som kommer att presenteras är 

lärarnas tolkning av historiemedvetande, strategier för att utveckla och aktivera 

elevers historiemedvetande och påverkansfaktorer. Temanas ordningsföljd redovisas 

enhetligt efter studiens frågeställningar för att läsaren ska få en enkel överblick av 

studiens resultat. Det tre intervjuade lärarna benämns Lärare A, Lärare B och Lärare 

C.   

                                                
67 Kvale,S. & Brinkmann, S. s.165 
68 Kvale, S. & Brinkmann, S. s.165 
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4.1 Lärarnas tolkning av begreppet historiemedvetande och dess funktion 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras det tre intervjuade lärarnas tolkningar kring 

historiemedvetande samt vilken funktion historiemedvetande fyller hos elever.  

Lärare A beskriver historiemedvetande som en då-nu-sedan aspekt. Detta får 

betydelsen att ett sammanhang, ett föremål eller skeende utgår ifrån ett tidsperspektiv 

mellan dåtid-nutid-framtid. Vidare menar Lärare A att historieundervisningen inte 

enbart kan fokusera på en av tidsaspekterna utan att alla måste kopplas samman, då 

det är beroende av varandra.  

“historiemedvetande för mig är då eleverna har förmågan att relatera aktuella 

händelser med t.ex. med sådana som hänt i det förflutna, de ska alltså kunna se ett 

mönster mellan historien och dagens samhamhälle….varför saker och ting händer 

och eller även hitta lösningar på hur man kan avbryta vissa händelser för att inte ”gå 

i samma spår” som man gjorde förr i tiden…”  

Funktionen ett historiemedvetande innehar hos individer är enligt Lärare A förmågan 

att kunna avbryta vissa ”spår” i nutiden. Om det sker saker i det aktuella samhället ska 

man kunna ta lärdom av i historien. Historiemedvetande hjälper således individen att 

kunna se kopplingar, samband och mönster i historien. Att använda sig utav historien 

som kunskap och sedan hitta olika ”spår” för att hitta lösningar anser Lärare A vara 

historiemedvetande, däremot är det inte vanligt att elever ser kopplingar där emellan.  

“…jag försöker ge hintar, och hjälper mina elever där jag ger fakta och kunskap 

inom det aktuella arbetsområdet, både innan ett påbörjat område. Men även efter 

avslutat område för att se att eleverna verkligen har tagit till sig kopplingarna mellan 

det förflutna och de aktuella händelserna då de flesta eleverna inte är insatta i dagens 

samhälle eller nyheter”  

Lärare B anser att historiemedvetande är ett redskap som hjälper individer att se 

samband mellan olika tidsperioder.  

”Historiemedvetande är kunskapen om att människor existerar i tid och rum, det 

handlar om att kunna tolka händelser i det förflutna, utveckla förståelse för nutiden 

och skapa tankar om framtiden genom att se sammanhang mellan de tre 

tidsperioderna” 
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Därtill anser Lärare B att historiemedvetande ska vara en möjlighet att vägleda elever 

till att få en förståelse för att se samband mellan tidigare samhällen och dess 

utformning för vårt nutida samhälle. Att inneha ett medvetande om historiens 

betydelse för ens egna liv underlättar för individer att ta till sig nya kunskaper i ett 

flertal ämnen men också i vardagen.  

Vidare menar Lärare B att historiemedvetande var ett begrepp som redan togs upp 

första timmen av det nya läsåret, i den betydelse att historiemedvetande kom att ligga 

som grund för hela historieundervisningen. 

”Eleverna påminns kontinuerligt om vad begreppet innebär och att de kan vid flera 

tillfällen se samband mellan historia händelser och vårt nutida samhälle samt sina 

egna liv, vilket ger historieämnet en levande dimension för eleverna och på så sätt 

även mer betydelsefullt”.  

Lärare C beskriver historiemedvetande som en tidsuppfattning hos lärare men också 

hos elever.  

”Historiemedvetande för mig är att man kan dra kopplingar mellan saker, t.ex. att 

man kan se att en händelse har skett på grund av en anledning och orsak, och att man 

kan se en struktur i det som hänt, och att det återkommer som en process…(orsak-

verkan)” 

Lärares C tolkning av historiemedvetandet hos elever har utvecklats inom arbetet 

individuellt men också gemensamt med kollegor. Vidare menar Lärare C att det har 

formats utifrån hur det fungerar i undervisningen och hur eleverna responderar och 

formas utav läraren och undervisningsformen. Funktionen historiemedvetande fyller 

anser Lärare C vara: 

”Att utveckla ett historiemedvetande ger eleven en djupare förståelse av historien, det 

är viktigt att man inte ”bara” ger eleven årtal utan att man gräver mer på djupet”  

Vidare beskriver Lärare C att eleverna ska utveckla en medvetenhet gällande 

tidsuppfattning, i betydelsen att dåtid-nutid-framtid hör samman, eftersom tid inte är 

något föränderligt utan att den är sammanhängande och kontinuerlig. Man kan alltså 

inte bortse en del av historien eftersom då skulle den inte se ut som den gjorde idag.  
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För att sammanställa resultatet ovan visar jag nedan i tabellform hur kursplan (Lgr11) 

och intervjusvar stämmer överens med Thorps tillämpningar som redovisats i avsnitt 

2.2. 

 
För att summera hur jag kategoriserat lärarnas tolkning om elevers 

historiemedvetande samt i relation till Lgr 11 kommer jag nedan kortfattat presentera 

hur jag resonerat kring detta. Som vi kan avläsa ovan i tabellen uppnår alla den 

multikronologiska kategoriseringen vilket visar på att samtliga lärare och Lgr 11 

behandlar historiemedvetande på ett kronologiskt sätt. Detta får betydelsen att 

historiemedvetande fungerar och handlar om att skapa sammanhang över och emellan 

tid (dåtid, nutid och framtid).  

 

Historiemedvetande som identitetsskapande behandlas av Lärare A och Lärare C i den 

meningen att individer påverkar och anpassas utefter historien både den ”lilla” 

historien men också av den ”stora” historien. Ett exempel på detta är då lärarna 

använder sig utav strategier som berör eleverna för att aktivera deras 

historiemedvetande, eftersom de då känner sig delaktiga till att påverka historien.  

 

Samtliga lärare liksom Lgr 11 tolkar historiemedvetande som meningsskapande. Lgr 

11 skriver att ”…det förflutna påverkar både våra liv idag och våra val för framtiden”, 

vilket påvisar att varje människa behöver förstå de bakomliggande villkoren för ”sin 

plats” i tid och rum som Thorp beskriver det.  De tre lärarna betonar vikten av att 

historiemedvetande innehar funktionen att hjälpa individer att förstå orsaken till ett 

skeende eller händelse.  

Tabell 1.  

Torphs 
definitioner 
av 
historiemed
-vetande: 

Multi-
kronologiskt 

(Explicit 
förklaring)   

Identitets-
skapande  

Menings-
skapande  

Historie-
skapande  

Insikts-
skapande  

Värde-
skapande  

Heuristiskt  

Lgr 11: X  X X  X  

Lärare A X X X X  X  

Lärare B X  X X    

Lärare C X X X  X   
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Historiemedvetande som historieskapande behandlas av Lgr 11, Lärare A och B. I Lgr 

11 står det att ”kvinnor och män har i alla tider skapar historiska berättelser för att 

tolka verkligheten och påverka sin omgivning, ett historiskt perspektiv ger oss 

redskap att förstå och förändra vår egen tid”.69 Lärare A och B visar detta då de anser 

att elever måste förstå att de är med och skapar historia samtidigt som de finns 

möjlighet att förändra den.  

 

Den fjärde kategoriseringen historiemedvetande som insiktsskapande används av 

Lärare C då läraren använder sig av en källkritisk undervisningsstrategi när 

aktiverandet av elevers historiemedvetande tar plats.  

 

Historiemedvetande som värdeskapande behandlas av Lgr 11 då Skolverket menar att 

historiemedvetande ger eleven en insikt om hur det förflutna präglar vår syn på 

nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.70 

 

Den sista kategoriseringen som tillämpar historiemedvetande som ett heuristiskt 

begrepp kategoriseras inte av någon, detta beror på att denna tillämpning inte försöker 

förklara vad ett historiemedvetande är eller tillämpar det till någon särskild förmåga.  

 

4.2 Undervisningsstrategier som aktiverar elevers historiemedvetande 

Lärare A utformar sina lektioner utifrån aktuella händelser. Vidare beskriver Lärare A 

känslan av att vara SO-lärare, eller framförallt historielärare, som ett jobb med ständig 

jour. Att arbeta som historielärare är utmanande då man aldrig är ledig, eftersom 

gårdagens händelser redan är historia. Lärare A använder sig utav aktuella händelser i 

så stor utsträckning som möjligt i sin undervisning för att sedan kunna koppla 

liknande händelser från historien och diskutera varför de skett och orsaken till 

händelsen. 

                                                
69 Lgr 11 (2011) s.172.  
70 Lgr 11 (2011) s. 172. 
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När Lärare A beskriver sin undervisning som aktivering av elevers 

historiemedvetande använder sig Lärare A oftast diskussioner i form av EPA-

metoden. EPA-metoden innebär att man utifrån t.ex. ett problem eller en fråga arbetar 

enskilt sedan diskuterar man i par för att mynna ut i en klass diskussion där alla 

elever är delaktiga.  

”…jag tror att eleverna blir formade av mina undervisningsmetoder, jag vet inte om 

det är för att de gillar diskussioner eller för att de är ”tränade” att diskutera redan 

från årskurs 7…”  

Generellt i sin historieundervisning förklarar Lärare A att undervisningen utgår ifrån 

en eller flera aspekter som är målet under arbetsgången. Att identifiera en aspekt som 

skall diskuteras är det första steget vilket läraren gör innan påbörjat arbetsområde t.ex. 

varför bröt den Franska revolutionen ut? Därefter skall eleven kunna se samband 

mellan orsaker-händelser-konsekvens/påverkan, och på så sätt aktiverar och utvecklar 

Lärare A elevernas historiemedvetande. Vidare menar Lärare A att om man kan 

koppla och se samband mellan historia och aktuella händelser kan man ändra på detta 

mönster i framtiden.  

Avslutningsvis menar Lärare A att historieundervisning måste vara kul men ibland 

allvarlig, eftersom historieämnet är fyllt med namn, fakta och årtal är det viktigt att 

man som lärare uppfyller elevernas förväntningar. Uppgifter där elever har en 

möjlighet eller chans att bevisa att ett mönster kan ändras och där de får visa att deras 

åsikter är viktiga och betydelsefulla. Lärare A strävar efter en undervisningsstrategi 

som tilltalar elevernas behov.  

Lärare B ser att orsak-verkan är en gemensam undervisningsstrategi som delas med 

kollegor när elevers historiemedvetande ska aktiveras. Istället för att använda sig utav 

begreppet historiemedvetande talar Lärare B om orsak och påverkan i sin 

undervisning av t.ex. en händelse. Att arbeta övergripande med ett orsak-verkan 

perspektiv ger eleverna kunskaper om deras betydelse och vilken roll den spelar i 

ämnet i historia. Orsak och konsekvens begreppen dyker regelbundet upp i Lärare B:s 

undervisning genom att relatera historiska händelser där orsaker och konsekvenser 

diskuteras. 

”…detta resulterar i att eleverna påminns om vad historiemedvetande betyder och 

hur det kan uttrycka sig i och hur eleverna kan se detta i vårt nutida samhälle”.   



 

 31 

Lärare B förklarar att mycket lektionstid fokuserar på enskilda historiska händelser för 

att försöka abstrahera eleverna till en högre nivå, vilket betyder att elever tillsammans 

med läraren letar efter större förändringar i samhället.  

”…jag byter ofta perspektiv mellan strukturer och aktörer, använder ett flertal 

undervisningsformer så som gruppsamtal, grupparbete och individuellt arbete och 

därefter lägger jag vikt på kamratbedömning”. 

Ett exempel som Lärare B beskriver för att aktivera elevers historiemedvetande är att 

följa ett föremål eller händelse genom historien, vilket underlättar det för eleverna att 

se samband mellan de historiska tidsperioderna där man får följa utvecklandet av 

händelsen eller föremålet.   

För att eleverna ska utveckla ett sitt historiemedvetande menar Lärare C att det är 

viktigt att undervisningen är varierad (t.ex. diskussioner, källkritik, fakta-läsning och 

bilder/filmer). Undervisningen ska därmed vara anpassad och skräddarsydd efter varje 

specifik grupp för att kunna uppnå alla elevers behov där varje individ får chansen att 

vara med. Lärare C anser att detta oftast är en stor uppgift med mycket ansvar som 

ibland kan verkas vara omöjlig att uppnå då alla elever lär sig på olika sätt. Däremot 

tror Lärare C att det är något man utvecklar ständigt och över tid, att vara lyhörd är ett 

nyckelord som Lärare C använder när undervisningsstrategier diskuteras.  

”det är svårt att svara på hur jag undervisar om historiemedvetande, det beror på 

vilket område och vem man undervisar... att känna av hur individer och klasser 

reagerar är något man måste förhålla sig till i sin undervisning” 

När Lärare C synliggör historiemedvetande i sin undervisning kan undervisningen och 

arbetssätten se mycket varierande ut. En utmaning med att aktivera elevers 

historiemedvetande är att de har svårt att utveckla förmågan då de inte har belägg för 

att kunna koppla samman olika tidsperioder.  

“Det är svårt för mina elever att begripa vissa saker då de inte har tillräckligt med 

historiska referenser som att t.ex. ta hästen till jobbet, de lever i nuet… problemet är 

att det är svårt för elever att uppfatta och tolka nyheter i dagens samhälle pga. att de 

inte upplevt något liknande då elevernas referensram är väldigt liten… ” 
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Lärare C anser däremot att elev intresset och engagemanget hos elever ökar när man 

kommer in på 1900-talets historia, på grund av att det finns autentiska filmer att 

använda sig utav vilka eleverna kan relatera till då de sett eller hört det innan.  

Tabell 2. 

 
 
Tabell 2 är en överblick av hur de intervjuade lärarna aktiverat elevernas 

historiemedvetande. Likt avsnitt 4.1 kommer jag kortfattat presentera hur jag har 

resonerat kring Thorps kategoriseringar och hur dessa kan relateras till respektive 

lärares undervisningsstrategi där elevers historiemedvetande är central. Det är ingen 

av de intervjuade lärarna som uttalar sig under intervjutillfället om att de använder sig 

utav berättelser. 

 

Att använda sig av ”den lilla och den stora historien” är en genomgående 

undervisningsstrategi för att aktivera elevers historiemedvetande. Detta göra samtliga 

lärare genom att försöka beröra eleverna med något som de kan relatera till. När detta 

har gjorts kan man t.ex. sätta en händelse i ett större sammanhang eller göra en 

jämförelse med historien och på så sätt aktivera historiemedvetandet.  

 

Omvälvande händelser används av Lärare A, exempel på detta finns då Lärare A 

använder sig utav aktuella händelser i relation till varför saker skett och orsaken till 

händelsen. Dessutom använder sig Lärare A av uppgifter där elever utmanas och får 

bevisa att mönster i samhället kan ändras genom den kunskap de har ifrån historien.    

 

Normativa värden anses även vara en gemensam strategi som används utav samtliga 

lärare. Centralt för de intervjuade lärarna är att man låter elever arbeta med 

exempelvis ett skeende eller en händelse. Lärare B ger ett exempel då eleverna arbetar 

Torphs 
kategoriser-
ingar: 

Berättelser   ”Den lilla 
och stora 
historien” 

Omvälvande 
händelser  

Normativa 
värden 

Genetisk-
genealogiska 
samband 

Historiskt 
tänkande 

Lärare A  X X X  X 

Lärare B  X  X  X 

Lärare C  X X X  X 
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med att följa ett föremål genom historien där dåtid-nutid-framtid hjälper eleverna att 

se sammanhang och på så sätt aktiverar de sitt historiemedvetande.  

 

När det gäller att använda sig av genetisk-genealogiska samband som en 

aktiveringsstrategi av elevers historiemedvetande var de ingen av lärarna som uttalade 

sig om detta.  

 

Att använda sig av historiskt tänkande är en undervisningsstrategi samtliga lärare 

använder sig utav i den mån att de alla har avsikten att aktivera elevers förmåga 

genom att kunna kontextualisera och värdera historiska händelser.   

Sammanfattningsvis ser vi att lärarnas undervisningsstrategier är olika då aktivering 

av elevers historiemedvetande är central. Flera metoder används för att uppnå samma 

mål som t.ex. att fördjupa sina kunskaper av en händelse, ett skeende eller att följa ett 

föremål genom historiens utveckling. Däremot är diskussioner en enhetlig strategi 

som samtliga lärare använder på olika sätt för att aktivera elevers historiemedvetande, 

diskussionerna baseras på orsak-händelse konsekvens.  

 

4.3 Påverkansfaktorer och dess inverkan på lärarna   

De första åren inom läraryrket är enligt forskning de åren som formar lärarens 

förhållningssätt. Som ny lärare beskriver Lärare A att de första åren handlar om 

överlevnad. I den benämning att man som ny lärare lägger stort fokus på att öva in 

olika läromedel inför undervisning, att vara fast vid lärobokens och dess ramar ansågs 

vara en trygghetsaspekt. Lärare A menar att känslan av att vara ny lärare innebar att 

pressen utifrån var stor. Att arbeta med kollegor och elever utgjorde känslan av att 

Lärare A alltid ville prestera, vilket Lärare A var mycket medveten om.  

”…i början var det enklare att göra fel, då man inte hade samma erfarenheter som 

erfarna lärare och har möjlighet att förändra sitt undervisningssätt…jag känner mig 

fast vid läroböcker då jag inte har en grund och trygghet att stå på… jag har ett stort 

uppdrag som lärare, det är elevernas framtid jag har i mina händer vilket jag oroar 

mig över då jag ständig vill göra mitt yttersta”.  
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Förväntningarna som lärarstudent och att ta steget ut i verkligheten resonerar Lärare A 

kring. Förväntningarna stämde överens med verkligheten i helhet. Däremot var 

dokumentation en aspekt som blev chockartad när Lärare A kom ut i yrkeslivet. Bland 

annat nämner Lärare A åtgärdsprogram och individualisering av elever som en del av 

yrket som inte överens stämde med den vision som fanns innan yrkeskarriären.  

Att komma ut som ny lärare anser Lärare B redan från första stund innebar att det 

uppstår flera faktorer som kommer att påverka en lärares undervisning. Lärare B anser 

att bristen på material är ett av problemen som begränsar undervisningen, att behöva 

skapa allting från grunden är tungt och extra tidskrävande i början av en ny 

yrkeskarriär. Däremot att skapa ett material från grunden ger läraren ett ägande av sitt 

material vilket i längden sparar tid.  

Enligt Lärare B är en fördel med att ha få år i yrket att man kommer ut i arbetslivet 

med en brinnande ambition för yrket, vilket även Lärare A belyser. Ambitionen för att 

undervisa och lära ut finns hos nya lärare vilket Lärare B anser ge elever extra 

motivation. Att ämneskompetensen och erfarenheten är betydligt fattigare hos nyare 

lärare i jämförelse med de erfarna lärarnas kunskaper kompenseras med att motivera 

eleverna genom viljan att förmedla kunskap. Lärare B anser att nya lärare ska vara 

delaktiga i erfarna kollegors arbete där samarbete tar plats. Då detta ger den oerfarna 

läraren en bra grund att stå på för att lyckas, och därefter kunna utveckla egna 

strategier vad de gäller undervisning och socialt samspel. 

Lärare C ser fördelen med att vara ung i yrket där åldern ger Lärare C en fördel i 

undervisningen, då man generellt är yngre än de erfarna lärarna i yrket. Åldern ger ett 

försprång menar Lärare C, att skapa relationer med sina elever är ”A och O” inom 

läraryrket.  

”…utan relationer är det ingen idé, i 99 % av undervisningstillfällena blir lektionen 

mer lyckad med en god relation gentemot eleverna, det ger dem en anknytning och ser 

mig som en typ av förebild…intressen är ibland något vi även delar vilket ger oss en 

bra grund att stå på ” 
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Nackdelen med att vara ny lärare är att kollegor har mycket material som de samlat på 

sig under tiotals år. Lärare C menar att erfarna kollegor är mer flexibla i sin 

undervisning, och har kompetensen att gå utanför sin ”trygghetsfär”. Som ny lärare i 

arbetet har man inte samma förmåga att kasta fram idéer och därav kan tid försvinna i 

undervisningen då det händer att elever istället får gå tidigare från lektioner.  

Utomstående faktorer som påverkar Lärare C:s arbete är bland annat kollegor som 

arbetar parallellt, där man som lärare kan styra eller bli styrd i en viss riktning. 

Elevgruppen är en annan faktor som Lärare C nämner. Förhållningssättet gentemot 

styrdokumenten beskriver sig Lärare C i början av sin yrkeskarriär som nollställd, 

däremot utvecklas detta med tiden. Läromedel är också en påverkande faktor som 

formar undervisningen, ekonomin på skolan likaså. Däremot har Lärare C en positiv 

inställning till detta, att hitta egna lösningar är en förmåga lärare ska ha.  

Att vara ny lärare kan vara överväldigande i början enligt Lärare C. Att se kollegor ha 

upplagor av material att använda i sin undervisning för med sig mycket stress. 

Stressen över att ämneskompetensen inte räcker till och att kollegor är ambitiösa, är 

något Lärare C anser att man som ny lärare måste lära sig att avgränsa till en början. 

Ett exempel som ges är att begränsa målen inom ett specifikt arbetsområde, vidare 

menar Lärare C att elever hellre uppnår vissa eller några mål istället för inga och 

därefter arbetar med målen som kvarstår. Påverkansfaktorer förklarar enligt Lärare C 

såhär:”…undervisningen formas beroende på hur man är som person, vilken ålder 

man är i och som jag sa tidigare yrket blir var man gör det till” 

Sammanfattningsvis finns det flertal olika faktorer som påverkar lärarnas sätt att 

undervisa i historia. Begränsningar uppstår som sätter gränser för lärare som är i 

början av sin yrkeskarriär. Den främsta anledningen tycks vara bristen på material, att 

disponera sin tid väl, oerfarenhet och flexibiliteten som erfarna lärare har hunnit 

utveckla inom tid i yrket. Däremot är en lärare avvikande, Lärare B anser att 

oerfarenheten och den mindre ämneskompetensen motiverar Lärare B och eleverna. 

Det tycks finnas en annan drivkraft hos Lärare B som stimulerar sina elever på ett sätt 

som får eleverna att motiveras.  
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5. Sammanfattande slutdiskussion  

Jag kommer inledningsvis diskutera resultatet i detta avsnitt med utgångspunkt i 

tidigare forskning samt med egna reflektioner i resultatdiskussionen. Likheter och 

skillnader lyfts mellan intervjupersonerna, där teori knyts ihop med empirin. Därefter 

granskar och diskuterar jag kritiskt valet av metod i metoddiskussionen.  

5.1 Slutsats 

I detta avsnitt beskrivs studiens resultat i punktform där jag kortfattat berör vad 

studien kommit fram till i relevans för studiens syfte och frågeställningar.  

• Resultatet ovan visar likväl forskning att det finns en stor variation om hur 

man som ny lärare tolkar historiemedvetande, både vad de gäller dess funktion 

och innebörd. Två av de tre lärarna som intervjuades hade ingen kunskap om 

att historiemedvetande var ett av begreppen Skolverket lyfter i Lgr 11 som ett 

av syftemålen som elever ska utveckla i historieundervisningen.  

Lärarna som intervjuades i studien är alla överens om att historiemedvetande 

är en viktig del i historieundervisningen, trots dess mångtydiga och flerdelade 

definition. Trots detta är samtliga eniga om att historiemedvetande är något 

alla elever uppnår genom att delta i historieundervisningen där tidsperspektivet 

är centralt.  

• För att väcka intresset och aktivering av elevers historiemedvetande är orsak-

verkan en undervisningsmetod som är gemensam bland samtliga lärare. Att se 

kopplingar mellan olika händelser, förhållanden och föremål över en tid är en 

av flera undervisningsstrategier som får eleverna att arbeta och utveckla med 

deras historiemedvetande.  

• Att vara ny lärare inom yrket ansågs vara en stor påfrestning enligt alla 

intervjupersonerna. Stressen var en av många faktorer som förhindrade lärarna 

att känna sig fullt presterande vilket påverkade lärarnas sätt att undervisa i 

början av sin yrkeskarriär, fattig ämneskompetens och kollegor likaså. Elevers 

framtid i sina händer anses vara ett mycket stort uppdrag som ansågs nästintill 

omöjligt bland de intervjuade lärarna, trots detta fanns det en positivinställning 

till uppdraget.  
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5.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen problematiseras undersökningens resultat och slutsatser i 

förhållande till redan befintlig forskning som presenterades i inledningskapitlet. Syftet 

och frågeställningarna som studien bygger på rör de tre intervjuade historielärarnas 

tolkning kring begreppet historiemedvetande, hur samtliga lärare aktiverar och 

utvecklar elevers historiemedvetande och vilka faktorer som avgör hur deras 

undervisning utformas.  

Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur historielärare som är i början av 

sin yrkeskarriär tolkar och uppfattar begreppet historiemedvetande. Utifrån syftet 

formulerades frågeställningar som användes i min intervjuguide (bilaga 1)Den första 

frågeställningen var: Hur tolkas begreppet historiemedvetande av historielärare som 

är i början av sin yrkeskarriär?  

I resultatet av undersökningen visade det sig att två av de tre lärarna som intervjuades 

inte hade kunskap om att historiemedvetande fanns i styrdokumenten eller tillhörande 

kursplaner trots att de medgav att de läst både Lpo94 och Lgr11. Definitionerna av 

Lärare A och C gavs på plats under intervjutillfällena, vilket därmed gjordes utan 

någon längre betänketid vilket jag anser kan ha påverkat deras svar då det var en 

stressad situation tidsmässigt. Däremot upptäckte det intervjuade lärarna snart att det 

är något de ständigt jobbar med i sin historieundervisning.  

Eftersom det i nuläget råder en konsensus inom historiedidaktiksforskningen kring 

hur historiemedvetande ska tolkas och användas är det inte förvånande att den 

generella uppfattningen av lärarnas tolkningar kring begreppet är likartade i relation 

till Lgr11. Detta är inte förvånande då lärarnas tolkning och aktiverandet av elevers 

historiemedvetande inte bör skilja sig avsevärt mycket från Lgr11. Vad de gäller 

historiemedvetandets funktion och tolkning visar forskning att det är ett komplext 

begrepp. Likt Ammert anser Thorp att historiedidaktiker har en svår uppgift då de 

kommer till att tolka ett begrepp som är mångtydigt och dess komplexitet.71 Denna 

tolkningssvårighet anser jag att samtliga intervjuade lärare upplever under sin 

historieundervisning.  

                                                
71 Ammert, N. (2004) s.273. 
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Däremot anser samtliga lärare att det handlar om att elever ska kunna förstå ett 

skeende eller händelse över tid, och att de på ett eller annat sätt kan se vilka 

bakomliggande faktorer som påverkat vad som sker idag och hur man kan påverka 

framtiden med hjälp av historien. Detta överensstämmer med Jeismanns andra 

tolkning att historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. Det handlar alltså om att 

kunna se samband och därmed kunna dra paralleller över dåtid-nutid-framtid. 

Dessutom berör ovanstående definitioner den insikt som Lgr11 beskriver, om att det 

förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.  

Flera av lärarna anser att historiemedvetande har funktionen att kunna ta del av 

människans tidigare misslyckanden, ett exempel på detta är när Lärare A menar att 

elever ska kunna avbryta olika ”spår” eller mönster för att inte samma misstag ska 

upprepas i dagens samhälle och i framtiden. Däremot är lärarna överens om att 

historieundervisningen lägger mest fokus på dåtiden vilket även Hartsmar belyser.72 

Dessutom utvecklar Lärare A och C deras förståelse, elever har en smal referensram 

när de gäller framtidsperspektivet men även de förflutna. 

Lärarna menar att eleverna har svårt att relatera till saker som har hänt, ett exempel 

som Lärare C gav var att elever inte kunde se att man förr i tiden fick använda häst 

och vagn för att transportera sig eftersom deras referensram inte inkluderar den 

tanken. När jag reflekterar över detta är det överraskande att elever inte kan relatera 

till häst och vagn som transport då barnfilmer som t.ex. Emil i Lönneberga kvarhåller 

det. 

Samtliga lärare medger att historiemedvetande är ett individuellt tolkningsbart 

begrepp som används kontextualiserat beroende på situation och utifrån olika faktorer. 

Däremot anser jag att det finns fördelar med begreppets mångtydighet, likt Thorp 

anser jag att varje lärare får möjlighet för ett tolkningsutrymme vilket gör att 

definitionen i sig blir individuellt och användbart. Alla intervjuade lärare passar in i 

Thorps första kategorisering (historiemedvetande som ett multi-kronologiskt begrepp) 

gällande historiemedvetandets funktion vilket därmed kan relaterat till begreppets 

mångtydighet.  

 

                                                
72 Hartsmar (2010) 
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Min andra frågeställning berör de tre lärarnas undervisningsstrategier för att aktivera 

och utveckla elevers historiemedvetande. Min andra frågeställning är: Vilka 

undervisningsstrategier använder dessa historielärare i början av sin yrkeskarriär för 

att aktivera och utveckla elevers historiemedvetande?  

Forskningen visar att historiemedvetande är ett komplext begrepp vilket även 

påverkar en lärares sätt att undervisa. När de gäller vilka undervisningsstrategier 

historielärarna använder i sin undervisning för att aktivera och utveckla elever 

historiemedvetande visar resultaten vara individuella. I enlighet med Jarhall och 

Nygren anser samtliga lärare att individuella faktorer så som upplevelser och tidigare 

erfarenheter utgör hur undervisningen kommer att ske. Personliga aspekter som t.ex. 

intressen, ålder, utbildning och framförallt tiden visar sig vara gemensamma.  

Att definiera vad en strategi är och vad den har för innebörd är samtliga överens om 

att det är olika metoder och tillvägagångssätt att hjälpa eleverna att uppnå olika mål i 

kursplanen. Gemensamt med Schüllerqvist och Osbeck anser de tre intervjuade 

lärarna att strategierna ser annorlunda ut beroende på vilka man undervisar, vad och 

varför man undervisar om t.ex. ett visst ämne. Olika händelser och områden inom 

historien innebär olika metoder och innehåll beroende på vilket kunskapsmål man 

strävar mot.  

Lärarnas ambition av att väcka intresse för elevers historiemedvetande ansågs vara 

olika bland de tre lärarna. Ett av målen bland lärarna var att få eleverna att känna sig 

delaktiga i historien, då de anser att det är viktigt att eleverna kan relatera till 

händelser och saker som ligger nära individerna för ett utvecklande av deras 

historiemedvetande. Ett exempel är då Lärare A använder sig utav diskussioner i sin 

undervisning för att få igång eleverna att se samband mellan olika händelser över 

olika tidsperioder.  
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För att hjälpa och vägleda elevers aktiverande av historiemedvetande förser Lärare A 

eleverna med uppgifter som skall beröra och intressera elever, likt Larsson menar 

Lärare A och C att elever måste betrakta kunskapen som användbar för att de ska 

kunna identifiera sig och förstå relevansen.73 Detta liknar ”mötet mellan den ”lilla” 

och ”stora” historien som är en av Thorps sex kategoriseringar för att aktivera 

historiemedvetande, vilket även Rüsen påpekar, däremot beror det på vilken typ av 

uppgift det är.74 Lärare A uttrycker att elever har svårt att kunna relatera till händelser 

och saker som pågår utanför deras referensramar och att det påverkar dem utan att de 

är medvetna om det. Vilket således ger möjlighet att kunna påverka framtiden, genom 

att ta lärdomar av historien för att kunna förbättra och ändra mönster till en bättre 

framtid.75 

Att följa utvecklingen av händelser och skeenden genom historien var ett annat 

gemensamt mål bland de tre lärarna, t.ex. i form av autentiska videofilmer, bilder eller 

föremål. Att kunna följa en berättelse genom tid anser även Thorp vara ett sätt att 

aktivera elevers historiemedvetande.76 Trots att lärarna inte gjorde något uttalande i 

intervjuerna om att de använde berättelser som en undervisningsstrategi för att 

aktivera elevers historiemedvetande. Däremot förmodar jag att det förekommer, då 

berättelser är en stor del av vår vardag som b.la. hjälper oss att relatera t.ex. skeenden 

och historiska händelser i relation till varandra.  

I Nygrens undersökning redogör han för att lärares erfarenheter, ämneskunskaper och 

individuell läsning utöver sin utbildning utgör undervisningsmönstret. 77 Förhållandet 

till styrdokument och kursplaner är en annan faktor som samtliga lärare utgår efter, 

likt Schüllerqvist och Osbeck menar de att det finns en frihet och en 

tolkningsmöjlighet angående undervisning om historiemedvetande. Dessa influenser 

ser jag även i Lgr 11 där Skolverket betonar att eleven är undervisningens fokus. 78 

                                                
73 Larsson, H-A. (1978) s.52.  
74 De Laval, M. (2011) s.22-23. 
75 Thorp, R. (2013) s.109.  
76 Thorp, R. (2013) s.111. 
77 Nygren, T. (2009) s.119. 
78 Schüllerqvist, B & Osbeck, C (2012) s.143-144. 



 

 41 

Sammanfattningsvis ser lärarna att de gäller att kontextualisera sin undervisning där 

alla elever uppnår de utsatta kunskapsmålen. Lärarna gör det genom ett varierat 

undervisningssätt då alla elever ska ha möjlighet att kunna prestera, där orsak och 

påverkansfaktorer är ett faktum. Förmågan att kunna kontextualisera och 

individualisera sin undervisning är en av förmågorna en lärare ska ha. Denna aspekt 

finner jag även hos Skolverket där läraren förväntas ha en bred möjlighet att anpassa 

och variera undervisningen efter ett specifikt område och efter eleverna.79 

Eftersom att det i nuläget inte finns några samanställda undervisningsstrategier som 

redovisar för vad som är effektivast inom SO-ämnena är det svårt att avgöra vilka 

strategier som är rätt och fel. Jag anser att både forskning och resultatet i denna studie 

påvisar att lärares undervisningsstrategier är individuella och kontextualiserade när 

aktivering och utveckling av elevers historiemedvetande är central. Detta är inte 

överraskande då alla elever lär sig på olika sätt. Därmed är det varje lärares uppgift att 

se varje individ utifrån deras behov och ger alla elever den möjlighet som krävs för ett 

positivt lärande.   

Den tredje frågeställningen i min studie berör vad som har påverkat de 3 lärarna när 

de gäller att undervisa om historiemedvetande. Därmed lyder min tredje 

frågeställning: Vilka faktorer har påverkat historielärarnas sätt att undervisa om 

historiemedvetande?  

Det är påtagligt att lärarnas personliga tolkning av historiemedvetande utifrån 

styrdokument och kursplaner kommer att påverka deras sätt att arbeta. Resultatet i 

studien visar på att det är flera faktorer som påverkar lärare som är i början av sitt 

yrkeskarriär. Undervisningsstrategierna och förhållningsätten i en lärares 

undervisning är individuella visar både forskning och ovanstående resultat. Däremot 

menar Stukat att, i vilken mån de första åren i yrket som lärare upplevs som 

ansträngande och omtumlande är oklart.80 

                                                
79 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-so/metoder-

framja-maluppfyllelse-1.186636 hämtat den 18 mars 2015 
80 Stukat, S. (1998) s.191.  
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Samtliga lärare utvecklar detta vidare, de är alla överens om att de första åren som ny 

lärare är överväldigande och stressiga. Till en början handlade läraryrket om att 

anpassa sig utefter styrdokument, kollegor och kursplaner.  Att framförallt arbeta med 

erfarna kollegor som har upplagor av material vilket de samlat genom åren för med 

sig en stressfaktor. Alla lärare som intervjuades var överens om att de första åren i 

läraryrket är tufft, däremot visar forskning (t.ex. Hagger m.fl. & Nygren) att detta 

utvecklas under tid.  

Till skillnad från Hagger m.fl. och Stukat menar Jordell att lärare i sina första arbetsår 

inte upplever någon typ av ”realitetschock”. Att samtliga lärare som intervjuades 

upplever en realitetschock ser jag i viss mån. Däremot beskrivs de inte som en typ av 

”praxis eller realitetschock”, lärarna använder ord som tidsbrist, lägre 

ämneskompetens i jämförelse med kollegor och psykiskt krävande som faktorer som 

påverkar lärarna och därmed undervisningen. Även Stukát resonerar kring detta, att 

praktiska saker som majoriteten av lärarna ger exempel på som individuella 

utvecklingsplaner och rättning av prov tar längre tid än förväntat vilket kan upplevas 

som stressigt.81 

Att ha svårt att anpassa sig till nya klasser ser Hagger m.fl. vara ett dilemma som kan 

uppkomma under lärares första år i yrket däremot upplevde inte jag att de tre lärarna 

ansåg då det inte framträdde som en av faktorerna som oroade dem i början.82 

Däremot anser Lärare C att man som ny lärare inte är lika flexibel som erfarna lärare. 

Som ny lärare har svårare att kunna gå utanför sin ”trygghetsfär”. Detta anser jag är 

en av anledningarna till varför man som ny lärare är mer beroende av styrdokument 

och kursplaner. Däremot anser jag liksom samtliga intervjuade lärare att man lär sig 

över tid, trots att det är nästintill omöjligt att individualisera undervisningen utifrån 

varje elevs behov.  

                                                
81 Stukát, S (1998) s.191-192.  
82 Hagger m.fl. (2011) s. 400-401. 
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Ytterligare visar forskning och studiens resultat att erfarna lärare och kollegor till de 

tre intervjuade lärarna vet tillskillnad från de nya lärarna hur de ska hantera 

undervisningssituationer, sin ämneskompetens och sitt ägande av material, allt genom 

erfarenheter. Trots att ämneskompetensen är en viktig faktor som skapar möjligheter 

för elever att utvecklas enligt Skolverket, slutar det inte där.83 Lärare C anser att 

relationer till elever är den viktigaste komponenten för ett aktivt lärande vilket ges 

igenom goda relationer. Trots det visar Nygrens studie att en bred ämneskompetens 

öppnar möjligheter att variera sina undervisningsmönster på ett vägledande och 

kreativt sätt och således ökar elevers lärande.84 

Däremot ser en av de intervjuade lärarna att den erfarenhet och fördel som nya lärare i 

yrket har är att de kan ge eleverna den extra motivationen som behövs, genom att man 

som ny lärare känner sig extra motiverad för att ta sig an sitt första arbete som lärare.  

Inom kort tar jag steget ut i verksamheten som ny lärare. Som lärare i början av sin 

yrkeskarriär vill jag tillföra idéer, erfarenheter och kunskaper som jag tar med mig 

efter flera års studier. Däremot vet jag att vi aldrig blir riktigt fullfjädrade fåglar, fast 

vi ändå ständigt befinner oss i en framåtskridande utvecklingsprocess. Kunskapen vi 

har byggs på utvecklas och förnyas – fjädrarna blir tätare och tätare där erfarenheter 

skapar nya färdigheter och ambitioner som skapas över tid. 

                                                
83 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/tema-
so/amnesdidaktiska-kunskaper-1.186639 hämtat den 18 mars 2015 
84 Nygren, T (2009) s.119.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1.  
Semistrukturerad intervjuguide  

Bakgrund 

Namn: 
Yrkesverksamma år: 

Utbildning: 
1. Historiemedvetande 

Hur definierar du begreppet historiemedvetande?  

Vad anser du att historiemedvetande fyller för funktion? 

Hur har din tolkning formats? (Tror du att din tolkning är gemensam med dina 

kollegor? På vilket sätt skiljer den sig i så fall?) 

Är historiemedvetande en viktig del för dig i din undervisning? Varför/varför inte?  

2. Undervisningsstrategier/metoder 

Hur utformar du din undervisning för att skapa ett historiemedvetande för dina elever?  

Vad är en strategi enligt dig?  

Använder du några speciella undervisningsstrategier, tillvägagångssätt eller metoder 

för att synliggöra historiemedvetande i din undervisning? (Några speciella 

material/verktyg/hjälpmedel) 

3. Ny lärare 

Fördelar/Nackdelar med att vara ny lärare?  

Vilka faktorer anser du påverkar ditt sätt att undervisa/synliggöra begreppet 

historiemedvetande? (din egen kunskap och kompetens, elever, situation) 

Arbetar du för att kontinuerligt bearbeta och utveckla ditt eget historiemedvetande?  

Vilka faktorer påverkar din undervisning och elevers lärande?   
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