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Abstract:  
 
I studien undersöks hur uttryck hos elever i grundskolans mellanår kan tolkas som 

ett uppvisande av ett historiemedvetande. Detta sker genom en jämförelse med den 

danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensens fyra definitioner av Karl Ernst 

Jeismanns teori om historiemedvetande. Metoden som använts är semistrukturerade 

gruppintervjuer i vilka totalt sex elever medverkat. Frågor rörande vad som 

karaktäriserar historia, platser för historieinlärning samt elevernas förhållningssätt 

till andra ställdes för att möjliggöra studien. Det har i undersökningen visat sig att 

elever tydligast uppvisar vad som kan tolkas som ett historiemedvetande när de 

känner ett emotionellt samband. Det framkommer även att det är Jensens fjärde 

definition av historiemedvetande som tydligast uttrycks bland de deltagande 

eleverna. Utifrån detta dras slutsatsen att lärare bör vara uppmärksamma på hur 

elever uttrycker sig när de samtalar om saker som kan vara sammankopplat med 

släktingar eller sig själva eftersom det är då de emotionella sambanden till synes 

uppvisas. 
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1.Inledning 
 

Undersökningen bottnar i ett intresse för begreppet historiemedvetande samt för 

barns uppfattningar om historia. Vid sökandet efter litteratur har det visat sig att det 

finns gott om forskning som rör historiemedvetandet hos äldre barn, men att enbart 

ett fåtal studier som inriktas på historiemedvetande innehåller empiriskt material där 

barn i de lägre åldrarna och grundskolans mellanår ingår. Utifrån detta kan ses att 

ett behov av studier rörande yngre barns historiemedvetande finns och är således det 

som kommer undersökas i denna studie. 

 

I skolan är begreppet av betydelse då det förekommer i kursplanen för ämnet historia 

vilket är en del av läroplanen för grundskolan. Kursplanen syftar till att eleverna i 

skolan ska kunna utveckla och uppvisa visa typer av förståelse för historia som kan 

ses vara ganska komplexa.  

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 en uppfattning om framtiden. Undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 

historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika 

syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 

likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Därigenom ska eleverna få en förståelse för olika kulturella sammanhang och 

levnadssätt (Skolverket, 2011a:172). 

Historia ska förstås som en pågående process och eleverna ska få en förståelse för 

hur det förflutna påverkar nutiden och framtiden. Historieundervisningen ska även 

bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för såväl andra människor och deras 

livsvillkor som för olika kulturer och samhällen. Undervisningen ska även ”bidra 

till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste dömas utifrån 

sin samtids villkor och värderingar” (Skolverket, 2011a:172) vilket innebär att 

eleverna inte enbart ska skapa sig en förståelse för människor som lever i nutid utan 

även för människor som levt och som kommer att leva. Kunskaper i historia ska 

även leda till att eleverna utvecklar en förståelse för dagens samhälle, och att detta 

skapats av människor genom tiderna och att människor således är kapabla till att 

förändra sina liv och sitt samhälle. Undervisningen ska möjliggöra för eleverna att 

förstå hur historia kan användas i olika syften och att detta i sin tur ska få eleverna 

att kunna se på saker ur olika perspektiv.  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i historia lyfts vikten av historiemedvetande 

fram då det framkommer att ”det övergripande syftet med undervisningen i historia 

är därför att utveckla elevernas historiemedvetande” (Skolverket, 2011b:6) 

Historieämnet ska alltså utveckla elevernas förmåga till ett komplext tänkande där 

såväl olika tidsepoker som förståelse och perspektivtagande inryms. Lärare ska 

genom sin undervisning arbeta för att möjliggöra denna utveckling hos eleverna 

samt kunna uppmärksamma elevernas uppvisande av ett historiemedvetande. Detta 

kan således leda till en didaktisk problematik då lärare ska dels kunna 

uppmärksamma, dels bedöma, sättet elever tänker kring historia.  Dessutom finns 

det till synes väldigt lite forskning kring hur ett historiemedvetande kan 

uppmärksammas hos elever i grundskolans yngre år samt mellanår vilket ligger till 

grund för utförandet av denna uppsats. 



 

2 
 

 
 
 
2.Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers historiemedvetande kan komma 

till uttryck i grundskolans mellanår.  

 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur ger eleverna uttryck för vad historia är? 

 Hur ger eleverna uttryck för uppkomsten av historia? 

 Hur ger eleverna uttryck för synen på andra människor? 

 

 

 
 

 
 
3.Teori 
 

Nedan presenteras den teoretiska referensramen för denna studie. Den referensram 

som valts ut är historiemedvetande vilket är ett begrepp med flertalet definitioner. 

Först redogörs för olika forskare som gett olika definitioner på begreppet, sedan en 

redogörelse för de definitioner som kommer användas och således verka som 

teoretisk referensram i denna uppsats.  

 

3.1 Historiemedvetande 
 

Tre forskare som studerat begreppet historiemedvetande är Jensen, Jeismann och 

Rüsen. Jeismann (1979) ska ha varit den forskare som redan år 1979 introducerat 

begreppet historiemedvetande i sin artikel Geschichtsbewusststein, publicerad i 

boken Handbuch der Geschichtsdidaktik. Jensen (1997:51) har senare gjort en 

tolkning av Jeismanns definition av historiemedvetande, vilket är den som kommer 

användas som referensram i detta arbete. Rüsen (2004) är en forskare som utvecklat 

en egen definition vilken innehåller fyra olika typer av historiemedvetande. Dessa 

kommer dock inte omnämnas mer eftersom de inte har relevans för denna studie. 

 

 

3.2 Jensens definitioner av historiemedvetande 
 

De teoretiska ramarna för denna studie är Jensens (1997:51) tolkning av Jeismanns 

(1979) definitioner av historiemedvetande. I svensk historiedidaktisk forskning 

används ofta denna text vilket ligger till grund för detta val av teoretiskt perspektiv, 

se exempelvis Ingemansson (2007), Ammert (2009) eller Karlsson (2009).  
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Den danske historiedidaktikern Jensen (1997:51) menar att det finns fyra 

definitioner av ett historiemedvetande. Den första beskriver han på följande vis: 

 

Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla 

människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i 

tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är 

stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar (Jensen, 1997:51). 

En elev som uppvisar ett historiemedvetande utifrån denna definition kan 

exempelvis uppvisa en insikt i att människor levt i olika tider och därmed haft olika 

förutsättningar eller att folk genom tiderna har haft möjligheter till förändring och 

påverkan på sitt eget liv, samhället och framtiden. Den andra definitionen är: 

Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden (Jensen, 1997:51). 

Den elev som enligt denna definition kan uppvisa ett historiemedvetande ser 

samband mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Detta kan vara uttryck som 

visar att eleven ser det hur det förflutna påverkat nutiden och hur nutiden i sin tur 

påverkar framtiden. Tredje definitionen är inriktad på tidsdimensionerna dåtid och 

nutid: 

Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 

uppfattning (Jensen, 1997:51). 

Enligt denna definition är den elev som kan uppvisa ett historiemedvetande 

medveten om hur det förflutna präglar nutida föreställningar och uppfattningar. 

Detta kan uppvisas exempelvis genom att elever uttrycker något om hur förfluten 

tid påverkar uppfattningar och föreställningar hos de människor som lever idag. 

Slutligen kan ses att fjärde och därmed sista definitionen är inriktad mot känslor: 

Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 

emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 

beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen (Jensen, 

1997:51). 

Den elev som innehar ett historiemedvetande utifrån denna definition kan 

exempelvis visa en förståelse genom känslomässiga uttryck. Detta kan då uppvisas 

genom att eleven uppvisar eller uttrycker medkänsla eller förståelse för andra 

människor. 

 

De fyra definitionerna tillämpas i analysen för att undersöka vad i elevernas 

yttranden som kan ses vara uttryck för ett historiemedvetande. 

 

 
 
 
4.Tidigare forskning 
 
 

Den nedanstående forskningen är intressant då studierna inkluderar elever i ungefär 

samma ålder som de elever som medverkat i föreliggande studie. Ingemanssons 

(2007) studie bygger helt på historiemedvetande vilket är relevant eftersom det även 
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är detta som studeras i den här undersökningen. Nanny Hartsmar (2001:78) 

undersöker barns tidsuppfattning vilket hon menar innefattar historiemedvetandet, 

vilket gör hennes forskning relevant för denna undersökningen. Båda studierna 

innehåller tecken på ett historiemedvetande hos elever men det är till synes svårt att 

verkligen bedöma huruvida de faktiskt uppvisar ett historiemedvetande samt på 

vilken nivå. Detta innebär att fler studier kring elevers historiemedvetande behövs 

och anledningen till genomförandet av denna studie. Det har även visat sig att antalet 

studier av detta slag är få, såväl inom svensk som internationell forskning, vilket 

medför att uttryck för historiemedvetande hos barn i grundskolans mellanåldrar är 

värt att undersöka.  

 

Trots att Blows (2009) och Bartons (2001) studier inte uttryckligen är inriktade på 

historiemedvetandet i sig innehåller de delar som väl kan kopplas till 

historiemedvetande då det är elevers syn på historia samt samband mellan dåtid och 

nutid som undersöks. Detta kan således kopplas till den här studiens syfte vilket gör 

dessa intressanta att ta i beaktning vid utförandet av detta arbete. Eftersom 

referensramen för detta arbete är Jensens (1997:51) definitioner på 

historiemedvetande kommer studierna även jämföras med dessa. Den tidigare 

forskningen avser alltså lyfta fram olika uttryck för historiemedvetande. 

 

 

4.1 Ingemanssons studie om historisk skönlitteratur  
 

Ingemanssons (2007) studie är en av de få som hittats vilken inkluderar barn i 

åldrarna 10-12 år. I studien undersöks hur skönlitterära böcker som behandlar ämnet 

vikingatiden kan användas i syfte att öka elevers historiemedvetande. I studien 

ställdes frågan vad historia är och svaren varierade mellan eleverna. Svar som 

uppkom var att historia är olika epoker och kungar och Ingemansson menar att det 

är just detta dessa elevers historiemedvetande kretsar kring (Ingemansson, 2007: 40-

41). Flera av eleverna uppgav att historia är något som hänt för flera år sedan. 

(Ingemansson, 2007:81).  

 

I sin avhandling skriver Ingemansson (2007: 96) att historiemedvetandet kan 

utvecklas när ett emotionellt samband finns, vilket hon även menar syns bland de 

elever som ingår i hennes studie då de reagerar emotionellt på händelser som 

förekommer i den bok de läser under undersökningens gång. Något som eleverna 

även reagerar emotionellt på enligt Ingemansson (2007:96) är orättvisor och 

värderingsfrågor. Samtliga elever som ingick i studien identifierade sig utifrån 

emotionella samband med karaktärer i boken eller människor som levt i andra 

tidsepoker, i detta fall under vikingatiden (Ingemansson 2007:98). Eleverna i 

studien uppges ha gjort jämförelser mellan dagens människor och människor som 

levt under andra epoker, såväl utseende som tankesätt, gjort kopplingar till sitt eget 

liv samt identifierat sig med människor som levt i en annan tid. Elever relaterar till 

synes mycket till sig själv och markerar ett samband mellan vikingatiden och den 

tid vi lever i (Ingemansson, 2007:41- 43). Ingemansson (2007:52) menar att de 

kopplingar elever gör till sitt eget liv eller den tid eleven själv lever i är ett tecken 

på utveckling av historiemedvetandet. Elever i studien uppvisade en förståelse för 

hur människors livsvillkor förändras i olika tidsepoker och kan se samband mellan 

olika fenomen i historien samt relatera det till nutiden (Ingemansson, 2007:70, 76-

77). Ingemansson (2007:65) menar även att samtal med elever tyder på att deras 
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historiemedvetande inte bara utvecklas på en plats eller i ett sammanhang utan att 

olika sammanhang och medier har en inverkan. En elev drar samband mellan 

människor förr och nu vilket Ingemansson (2007: 93-94) menar är tecken på ett 

utvecklande av historiemedvetandet.   

 

 

4.2 Hartsmars studie om tid 
 

Hartsmar (2001: 22) menar att ett historiemedvetande inte kan handla om rent 

uppräknande av fakta utan innebär en djupare förståelse för olika tidsepoker och 

förmågan att jämföra dessa och reflektera över dem som sådana men även över den 

process i vilken historia skapas. Historiemedvetandet, skriver Hartsmar (2001:198), 

uppvisar barn tydligt när de säger saker som tyder på uppfattningen om att vissa 

företeelser är eviga, alltså att vissa saker aldrig förändras. Hon menar även att den 

egna erfarenheten är viktig för barns historiemedvetande och av betydelse för hur 

man kan sätta sig in i en annan människas livsvillkor i tid och rum samt tolka dessa. 

Gällande jämförelser menar Hartsmar (2001:54) att negativa skillnader ofta ges 

mycket fokus. Detta kan innebära att elever anser en tidsepok vara ”bättre” eller 

”sämre” än en annan eller att människor i olika tidsepoker framställs negativt på 

något vis. I sin studie undersöker Hartsmar (2001:75, 78) elevers tidsmedvetande 

vilket hon menar även innefattar historiemedvetandet. Hon skriver att historia oftast 

uppfattas som händelser i det förflutna, det vill säga att historia är dåtid. 

    

I den studie som utfördes ingick bland annat intervjuer med elever i årskurserna 2,5 

och 9. Här redovisas dock resultatet för årskurs 5 då dessa svar är mest relevanta i 

denna uppsats. I den genomförda studien uppfattar eleverna historia som olika 

tidsepoker, bland annat stenålder eller järnålder, samt olika personer som de troligen 

kommit i kontakt med vid historieundervisningen. I avhandlingen ges exempel som 

Gustav Vasa eller heliga Birgitta (Hartsmar, 2001:137). Vid intervjuerna ska frågor 

som berör elevernas tankar om människor som levt i andra tidsepoker än de själva 

ha ingått. Frågorna var uppdelade i motsatser, dels om eleverna kunde se likheter 

mellan människor som levt i andra tider än de själva och dagens människor, dels om 

de kunde se några olikheter (Hartsmar, 2001:174). Vid den första frågan, om 

eleverna kan se några likheter, svarade eleverna kort nej eller fokuserade på 

utseendet. Flertalet elever ska ändå ha påtalat att människor förr hade liknande 

känslor som dagens människor och att tankesättet bör ha varit detsamma (Hartsmar, 

2001:195-196). När frågan om olikheter ställdes kan svaren ses mer utvecklade. 

Även till denna fråga kan ses hur eleverna fokuserar på olika saker såsom att 

kläderna såg annorlunda ut förr, att folk verkade lugnare förr eller att dagens 

människor är mer utvecklade tankemässigt och således smartare. Den elev som 

yttrade att dagens människor är smartare än de som levt i andra tidsepoker drar sin 

slutsats till att vi idag har elektronik som inte fanns förr (Hartsmar, 2001:195-196). 

Hartsmar (2001:221-222) tar upp framtidsperspektivet och menar att detta verkar 

svårt för eleverna vilket hon tolkar som ett spår av att läromedel och 

historieundervisning främst kretsar kring förfluten tid. Hon menar att det inte finns 

mycket läromedel där framtiden förekommer att tillgå. I sin studie ger hon dock 

några exempel på elever som uttryckt något om framtiden, bland annat resonemang 

kring huruvida det i framtiden kommer finnas pengaträd vilka människor kommer 

kunna plocka pengar ifrån. En elev som funderade på framtiden uppvisade ett 

historiemedvetande genom att visa insikt i att det som sker idag har påverkan på 
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framtiden. Det denna flicka tar upp var miljöproblem vilket Hartsmar (2001:222) 

menar är ett vanligt förekommande problem vid samtal om framtiden.   

 
 
4.3 Bartons studie om elever i Amerika och Nordirland. 
 

Keith Barton (2001) undersöker i sin studie barns uppfattningar om såväl historia 

som syftet med skolämnet och studien är utförd som en jämförelse mellan elever i 

USA och Nordirland. Studien utfördes på totalt fem skolor, fyra på Nordirland och 

en i USA. Eleverna i USA var mellan 9 och 11 år gamla och eleverna på Nordirland 

mellan 6 och 12 år.  

 

Forskaren ger ett tydligt exempel på hur historia kan uppfattas olika då han beskriver 

sitt möte med två tioåriga flickor som båda visade ett stort intresse för Martin Luther 

King. På grund av att den ena flickan levde i USA och den andra på Nordirland 

bottnade dock detta intresse i helt olika saker. Den amerikanska flickan såg King 

som en del av sin egen identitet och en del av sin egen historia medan flickan från 

Nordirland snarare såg det som en berättelse om ”de andra”, en vetskap om andra 

samhällen i tid och rum. Studien visar flertalet exempel på att eleverna uppfattar 

historia och syftet med skolämnet olika beroende på var de bor. Precis som i 

exemplet ovan uttrycker elever i USA ofta att syftet med historia som ämne är att 

lära sig om sin egen historia och sig själv medan eleverna på Nordirland snarare ser 

historia som ett sätt att få vetskap om folks liv i andra tider och på andra platser 

(Barton, 2001:89-90). 

 

Trots att eleverna verkar ha olika uppfattningar av syftet med historia förekommer 

det i studien flertalet likheter som eleverna ska ha uttryckt. Bland annat lyfts 

familjemedlemmar som den främsta källan till information gällande historia. Elever 

i såväl Amerika som på Nordirland uppger att de uppskattar att få höra föräldrar 

eller far/mor-föräldrar berätta om historia samt att de ibland fått användning för sina 

kunskaper i skolans historieundervisning. Exempel som förekommer i studien är att 

vissa elever känner till historien om kvinnors väg till rösträtt eller krigshistoria 

eftersom äldre släktingar berättat om detta hemma. Eleverna uttrycker även att de 

känner sig som bärare av historien till nästkommande generation, det vill säga att de 

kan placera sig själva i rollen som den berättande föräldern eller far/mor-föräldern 

(Barton, 2001:93-94).  

 

Såväl eleverna i USA som på Nordirland ska i studien ha uttryckt att viss historisk 

kunskap även fås via media, då främst tv och film. Tryckt media såsom historisk 

skönlitteratur eller biografier togs även upp och eleverna ska ofta i intervjuerna ha 

nämnt dessa som svar på hur de fått kännedom om vissa historiska händelser eller 

personer. Någon elev ska även ha påpekat att det visas mycket historia på tv vid 

julhelgen. I intervjuerna ska det även ha framkommit att platser i elevernas 

närområde bidragit till deras kunskaper i historia. Forskaren beskriver omgivningen 

runt skolorna på Nordirland som fyllda med flertalet historiska parker innehållande 

rekonstruktioner av historiska platser och att även skolan i USA hade historiskt 

viktiga platser i sin närhet. Även museum ska ha nämnts av elever som en viktig 

källa till deras kunskap. Slutligen ska skolan ha uttryckts vara en plats som bidragit 

till elevernas kunskaper i historia och ökat deras intresse för ämnet (Barton, 

2001:94-95).  
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4.4 Frances Blows Magna Carta-projekt. 
 

I Blows (2009:111-112) studie har ett Magna Carta-projekt utförts med elever i 

elvaårsåldern. Magna Carta är ett avtal från 1215 vilket reglerade kung Johns 

befogenheter. En central fråga i projektet blev vilken skillnad avtalet gjorde. Den 

slutliga uppgiften i projektet ämnade visa hur elever upplever det förflutna samt hur 

de drar samband mellan nutid och dåtid. Blow (2009:112) menar att flertalet elever 

vid projektets slut ska ha uttryckt det förflutna som en fast grund till nutiden, alltså 

att om vissa händelser aldrig inträffat hade vi fortfarande stått kvar på samma ställe 

i utvecklingen. Eleverna har alltså svårt att se hur andra händelser än de som faktiskt 

inträffade skulle kunnat ske. Därmed har de även svårt att se hur förändringar som 

skett som följd av dessa kunnat ske ändå, alltså som en följd av andra händelser. 

Vissa elever menar att utan Magna Carta- avtalets uppkomst skulle idag samma 

förhållanden råda som de som var innan avtalet slöts. Det finns alltså inget alternativ 

till den historia som skett genom åren. 

 

I studien blir det synligt att elevernas tänkande ofta bottnar i nutiden, alltså att 

eleverna arbetar sig ”bakåt” från nutiden när de ska diskutera gångna tider. 

Forskaren tolkar detta som att eleverna ofta har nutiden som en form av 

referenspunkt och att nutiden på så vis blir det ”normala” för eleverna. Hon påpekar 

i sin text att eleverna gärna ser framåt eller bakåt i tiden från en given punkt (Blow, 

2009:113, 115).  

 

För många elever är det förflutna något som är just förflutet, alltså något gammalt 

och glömt och framtiden, om den över huvud taget tas i beaktning, är enbart en 

förlängning av det tillstånd som råder just nu med mer utvecklad teknologi. Historia 

ses ofta som skapad av de viktiga och mäktiga personerna i samhället vilket medför 

att många elever inte kan se hur det berör dem eller att det som sker i framtiden på 

något vis kan vara förknippat med något de själva gör. För att utveckla ett 

historiemedvetande måste eleverna överge tankar på att det förgångna inte har någon 

betydelse för nutiden och istället lära sig se nutiden som en utveckling av det 

förgångna. Eleverna behöver alltså bli medvetna om vad nutiden kommer ifrån så 

de kan ställa sig frågor om vart vi är på väg, det vill säga hur framtiden kommer 

kunna se ut (Blow, 2009:108-109). 

 

Blow (2009:117-118) menar att elever som kan tänka sig alternativa nutider eller 

framtider kommit långt i sin mentala utveckling. I studien visar hon upp flertalet 

exempel på elever som behärskar just detta genom att historien varit annorlunda om 

inte vissa händelser inträffat. Vissa elever uttryckte en förståelse för hur en annan 

dåtid resulterat i såväl en annorlunda nutid som framtid och reflekterat över hur detta 

möjligen skulle ha påverkat folk som lever under olika tidsepoker. Detta beskrivs i 

texten som att eleverna tagit steget från att se sambandet mellan nu och då som en 

kedja och istället kan se ett nät av olika komplexa möjligheter som sträcker sig över 

tid och rum. 

 

4.5 Tidigare forskning i förhållande till Jensens definitioner 
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Ingemansson och Hartsmar verkar ha olika uppfattningar om historiemedvetande då 

Ingemansson (2007:40-41) skriver att elevernas historiemedvetande kretsar kring 

tidsepoker och kungar medan Hartsmar (2001:22) påpekar att historiemedvetande 

inte kan kretsa kring enbart uppräknande av fakta. Hon menar istället att ett 

historiemedvetande innebär en djupare förståelse för olika tidsepoker, något som 

eleverna i Ingemanssons (2007:40-41) studie till synes inte uppvisar. Om Jensens 

(1997:51) definitioner ska tas i beaktning kan inte elever som sagt att historia är 

något som hänt förr eller att historia är kungar och epoker sägas uppvisa något 

historiemedvetande.  

 

Ingemansson (2007:65,96) skriver att historiemedvetandet utvecklas när ett 

emotionellt samband finns samt att olika platser, sammanhang och medier har 

inverkan. I hennes studie reagerar eleverna emotionellt på händelser som 

förekommer i den bok de läser. Barton (2001:89) tar i sin undersökning upp en flicka 

som ser historia som identitetsskapande och som ”sin egen” historia, vilket kan tyda 

på ett emotionellt samband. Emotionellt samband kan ses i den fjärde definitionen 

som innefattar en förståelse genom känslomässiga uttryck. Huruvida olika platser, 

sammanhang och medier skulle ha inverkan på historiemedvetandet framkommer 

inte i definitionerna med de visar inte heller på något annat.  

 

Blow (2009:117-118) skriver att elever som kan se sambandet mellan då och nu som 

en kedja, eller som kan tänka sig alternativa nutider/framtider kommit långt i sin 

mentala utveckling. I Hartsmars (2001:222) studie förekommer elever som tar upp 

miljöproblem och därmed visar insikt i att det som sker idag har betydelse för 

framtiden. Elever i Ingemanssons (2007:41-43,70) drar samband mellan folk som 

levt på vikingatiden och nu vilket hon menar kan vara ett tecken på 

historiemedvetande eftersom de drar samband mellan då och nu. Detta kan jämföras 

med den andra definitionen som innefattar sambandet mellan dåtid, nutid och 

framtid 

 

Elever i Ingemanssons (2007:70) uppvisar en förståelse för hur människors 

livsvillkor förändras i olika tidsepoker vilket kan ses som en insikt i att människor 

lever i olika tider och har olika förutsättningar vilket framkommer i den första 

definitionen av historiemedvetande.  

 
 

 

5.Metod 
 

5.1 Intervju som metod 
 

Kvalitativa metoder kan innefatta intervjuer, observationer, texter av olika slag, 

bild- eller ljudinspelningar med mera (Larsen, 2009:83). I denna studie har 

semistrukturerade gruppintervjuer valts som metod. En semistrukturerad intervju 

kännetecknas enligt Back & Berterö (2015:152-153) av att intervjuaren ställer öppna 

frågor vilka kräver ett mer utvecklat svar än enbart ett jakande eller ett nekande. 

Denna typ av frågor ska även säkerställa att intervjuaren inte påverkar informantens 

svar på något vis. Vidare ska en intervjuguide med frågor finnas men dessa behöver 

inte ställas i någon specifik ordning utan intervjuaren kan välja att ställa de frågor 

som verkar mest passande vid ett tillfälle under intervjuns gång. Under denna form 
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av intervju kan intervjuaren även ställa följdfrågor för att få informanten att 

exempelvis utveckla sina svar. Gruppintervju, menar Larsen (2009: 85-86), är en 

vanlig form av intervjuer och kan vara bra för att få informanter att prata eftersom 

de kan komplettera varandra eller komma på saker att säga då de lyssnar på de andra 

informanterna. Dock kan även informanterna bli påverkade av varandra i denna 

form av intervju vilket kan medföra att tankar inte framförs eller att svar på frågorna 

ändras utifrån vad andra medverkande svarar. 

 

5.2 Urval 
 

I arbetets början togs beslut om att utföra intervjuerna på enbart en skola. 

Anledningen till detta är att det ansågs tillräckligt i förhållande till den metod som 

valdes eftersom den är av det kvalitativa slaget och inte kvantitativ. Skolan där 

studien har genomförts är belägen i ett mindre samhälle. Inför intervjuerna 

tillfrågades åtta elever i åldrarna nio till elva år. Anledningen till att dessa elever 

valdes ut är för att de vid denna ålder tagit del av historieundervisning samt att 

årskurserna på denna skola innehåller väldigt få elever, varav det blev en 

nödvändighet att tillfråga elever från flera årskurser.  

 

 

 

5.3 Genomförande 
 

Inför intervjuerna skickades information ut till såväl rektor och lärare som till 

vårdnadshavare och elever. En presentation skedde i klassrummet där eleverna fick 

informationslapparna utdelade samt muntlig information om vad ett deltagande 

innebar och att det var helt frivilligt. Efter att godkännande insamlats från samtliga 

berörda genomfördes intervjuerna vid två olika tillfällen.  Av de åtta eleverna valde 

en elev att inte delta i undersökningen och en elev var sjuk vid båda 

intervjutillfällena vilket medförde att sex elever ingick i studien. Av de sex 

medverkande eleverna deltog tre elever per intervju. Dagen då den första intervjun 

hölls var enbart tre av de sju eleverna som ville medverka på plats i skolan vilket 

medförde att dessa ingick i första intervjun. Vid tillfället för den andra intervjun var 

tre av de fyra elever som ännu inte deltagit tillbaka i skolan vilket medförde att dessa 

tre ingick vid det andra intervjutillfället. Under intervjuerna följdes en intervjuguide 

med förutbestämda frågor men det ställdes även följdfrågor till informanterna när 

detta bedömdes nödvändigt. Båda intervjuerna tog mellan tjugo och trettio minuter 

vardera att genomföra och skedde i ett ledigt klassrum under förmiddagen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett röstinspelningsprogram på dator och 

transkriberades senare för att lättare kunna analysera materialet. 

 

 

5.4 Analys av materialet 
 

Larsen (2009:101) skriver att det kan vara behjälpligt att inför en analys av insamlad 

data kategorisera och gruppera information, vilket har gjorts i detta analysarbete. I 

analysen har den modell Larsen (2009:101-102) beskriver som innehållsanalys 

följts, vilket innebär att materialet inför analys transkriberas till texter (om det är 

inspelat material, vilket det är i detta fall) för att sedan kodas. Dessa koder 

klassificeras i olika teman eller kategorier innan materialet sorteras utifrån dessa. I 



 

10 
 

slutskedet granskas materialet för att se processer eller meningsfulla mönster vilka 

sedan utvärderas mot den forskning som tidigare utförts i ämnet. Slutligen 

formuleras den nya kunskapen som materialet eventuellt kunnat leda fram till. 

 

Det material som samlades in i denna studie var två inspelade intervjuer, båda 

mellan tjugo och trettio minuter långa. Intervjuerna transkriberades sedan noga, 

vilket innebär att de noggrant lyssnades igenom och varje uttalande antecknades. 

Här antecknades även sådant som pauser, ljud som informanterna kan ha gjort samt 

felsägningar eller tvekande uttalanden. För att klassificera och sortera materialet 

användes färgkodning, varje förutbestämd kategori var således märkt med en färg. 

De kategorier som användes för materialet var hämtade från intervjufrågorna: 

uppfattningar, inlärningsplatser, uppkomst, förhållningssätt samt framtiden. Dessa 

sorterades sedan in under de tre frågeställningarna som används vid presentation av 

resultatet. För att kunna se uttryck för ett historiemedvetande i elevernas yttranden 

användes sedan Jensens (1997:51) fyra definitioner av historiemedvetande. 

Eftersom denna är indelad i fyra delar kategoriserades dessa som nummer 1-4 vilka 

sedan kunde antecknas på elevernas olika yttranden. Utifrån detta kunde 

datamaterialet sorteras, granskas och jämföras med den tidigare forskningen.  

 

5.5 Etiska förhållningsregler vid forskning 
 
Vid forskning finns det forskningsetiska principer att förhålla sig till vilka i sin tur 

innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990:6). Nedan 

framgår innebörden av de fyra kraven samt hur dessa efterföljts vid utförandet av 

denna undersökning. 

 

Det förstnämnda, informationskravet, syftar till att forskaren är skyldig att berätta 

för berörda personer om syftet med forskningsuppgiften samt villkoren som gäller 

för ett deltagande. Deltagandet ska vara frivilligt och personer som deltar ska kunna 

avbryta sitt deltagande om och när de så önskar (Vetenskapsrådet, 1990:7). 

Informationen som ges inom ramen för informationskravet kan vara mer eller 

mindre detaljerad men måste alltid innehålla kontaktuppgifter till forskaren, 

undersökningens syfte, en beskrivning av undersökningen i stora drag samt ett 

påpekande att deltagande är frivilligt. Vidare måste det även framgå att insamlat 

material inte kommer användas till annat än forskning (Vetenskapsrådet, 1990:7). 

Inför denna studie har informationsbrev skickats ut till berörda där de även fått 

godkänna till sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningar själva bestämmer över sin 

medverkan. I de fall då barn under 15 år ska ingå i en studie krävs även samtycke 

från vårdnadshavare, dock måste även barnet själv bestämma över sin medverkan. 

Personer som medverkar i en undersökning måste alltid ha möjlighet att avbryta 

medverkandet utan negativa följder av detta (Vetenskapsrådet, 1990:9-10). 

I denna studie har deltagarna informerats om att deltagande är frivilligt samt att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan motivering. Deltagare samt 

vårdnadshavare har undertecknat medgivande till deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet är det krav som ska säkerställa deltagares anonymitet och 

om etiskt känsliga uppgifter inhämtas bör tystnadsplikt undertecknas. Uppgifter om 
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personer som medverkar vid studier ska antecknas, förvaras och användas på så vis 

att ingen av de medverkande kan identifieras (Vetenskapsrådet, 1990:12). 

I denna studie nämns inga namn på platser eller skolor och de deltagande elevernas 

namn har ersatts med andra i enighet med detta krav. Inga andra uppgifter har heller 

lämnats i uppsatsen vilka skulle kunna användas i syfte att avslöja deltagares 

identiteter. 

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, gäller de uppgifter som samlats in under 

undersökningens genomförande. Detta krav ska säkerställa att insamlat material inte 

får användas i andra syften än vetenskapliga. 

I den information som skickades ut innan denna studie genomfördes framkommer 

det tydligt att insamlat material enbart kommer att användas i forskningssyfte.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 
 

I undersökningar är validitet och reliabilitet av stor vikt. Validitet kan beskrivas som 

giltighet och en hög validitet innebär att det som tänkts undersökas faktiskt 

undersöks, det vill säga att data som insamlats är av relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Reliabiliteten kan beskrivas som studiens pålitlighet. En hög 

reliabilitet medför att studien är så pass tillförlitlig att en annan forskare skulle kunna 

göra om studien med samma resultat (Larsen, 2009:40-42).  

 
6.Resultat 
 

Resultatet har delats in under de frågeställningar som finns i början av detta arbete 

för att ge en tydlig struktur. Hur elevers förståelse av historia förhåller sig till 

Jensens (1997:51) definitioner framkommer i resultatdiskussionen. För att behålla 

elevernas anonymitet benämns eleverna i första intervjun som Sofia, Pontus och 

Kasper. Eleverna i den andra intervjun benämns Johanna, Patrik och Erik. 

 

6.1 Elevers uttryck för vad historia är 
 

När frågan ställdes vad historia är för något gav de elever som medverkade i studien 

lite olika svar. Under den första intervjun svarade eleverna att historia var sagor 

(Pontus), äventyr (Sofia) och något spännande (Sofia och Kasper). Elever i båda 

intervjuerna angav även att tankarna gick till sådant som ”hänt förr i tiden” (Sofia, 

Erik, Johanna och Pontus) och Sofia tillade ”för där var det sånt som var spännande”. 

Erik sa även att historia är sådant som ”hänt längre fram och bak”. Johanna påpekar 

att historia såväl kan röra sig om sådant som hänt förr men även ”en slags tid”. Erik 

utvecklar sitt svar och påpekar att uppfattningen om historia är föränderligt och att 

tankarna om historia kan skifta över tid samt genom påverkan av 

historieundervisning:  

 

”ja man kan ju säga att om jag läst historia lite längre… då tror jag ju någonting 

och sen om typ, om typ, ja om två år eller så då..då kanske jag tror någonting 

annat” (Erik). 

 

Vissa elever säger att historia främst är något man lär sig i skolan (Sofia, Pontus och 

Kasper), men även att historia är något som förekommer i hemmet på olika vis 
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(Sofia). Pontus säger att vissa spel innehåller historiska inslag och Sofia att de 

ljudböcker eleven lyssnar på innan det är dags att sova kan ha ett historiskt innehåll. 

Återigen uppkommer ordet ”spännande” vid samtalet om ljudböckerna (Sofia). 

Patrik säger att han läser böcker med historiskt innehåll och lyssnar när äldre 

släktingar berättar. Johanna säger att ”mamma brukar berätta och så”.  Johanna säger 

även att hon besöker ”museum och sånt” där hon lär sig historia. Erik säger att han 

tänker på historia när han ser jordkällare och gamla arbetsredskap hemma på gården: 

Ja..ehh..vad heter det..sådana här gamla..vad heter det…jordkällare som man 

kan ha hemma på gården så..och..om man bor på landet finns det gamla 

arbetsredskap som man har haft..kan man tänka på hur man använt..(Erik). 

Han återkommer senare i intervjun till jordbruksredskap och säger att han ofta kan 

tänka på hur dessa använts och till vad: 

Det är såhär som om man hittar något..om man bor där på gården..så kanske 

man hittar ett redskap så kanske man tänker lite på hur den använts och sådär 

om man går omkring i en hage så kanske man hittar att den kan ha använts 

där (Erik). 

 

 

 

6.2 Elevers uttryck för uppkomsten av historia 
 

Under den första intervjun säger Pontus och Kasper att historia är något som” skapas 

hela tiden”. Pontus väljer att utveckla detta påstående genom att säga att ”det 

antingen kan vara påhitt-saker eller så kan det vara att man forskat om det förut”. 

Han säger att alla är med och skapar historia och: ”kan väl vara dej själv också”. När 

frågan om varför något bli historia ställs är det enbart Sofia i första intervjun som 

väljer att svara. Svaret var ett kort ”för att barnen ska lära sig”. Patrik som ingick i 

den andra intervjun menar att historia skapas i interaktion med andra: ”först berättar 

en, sen berättar den och så berättar nån annan och nån annan”. Under den andra 

intervjun förs även samtalet in på forskning och arkeologi då Erik säger att historia 

skapas när forskare hittar kvarlevor från människor och artefakter av olika slag. Här 

kommenterar Erik att vi som lever nu kommer lämna historia efter oss: 

 

Aa..men det är..vi..oss har ju den här historien om att man hittat kroppar och 

gamla delar men så kanske..aa..några år efter så kommer ju de hitta historia 

efter oss (Erik). 

 

 Historia skapas även, enligt Erik, när något händer: 

 

när någonting händer..för oss skapar det ju historia när man börjar hitta allt 

det här..det blir historia när alla forskare börjar hitta såhär gamla delar till 

vapen..och skelett och sådär då så..man börjar komma på att det är en 

historia..(Erik). 

 

Alla elever i den andra intervjun (Johanna, Patrik och Erik) är överens om att det är 

människor som skapar historia och Erik påpekar att historia skapas ”för att vi tycker 
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att det är spännande saker förr i tiden. Om man kommer hitta mer och sådär..för att 

det är spännande”. 

 

I elevernas yttrande förekommer framtiden vid några tillfällen. Eleverna i den första 

intervjun funderar över framtiden och nämner saker som att ”de kommer ha coola 

saker” (Pontus). Sofia menar att tekniken kommer att vara mer utvecklad samt att 

de kommer ha helt andra saker än vi har nu och säger ”jag skulle tycka det 

var..eh..olika än vad de har där de har ju andra saker än vad vi har här nu..och de 

kommer ha nyare saker typ tv-skärmar och sådant”. I den andra intervjun är det 

mycket fokus på pengar och Patrik säger att ”folk i framtiden kommer vara 

miljonärer”. Erik funderade kring tidigare levande människors tankar om framtiden 

och sa att ”deras tankar kanske var att det kommer bli lite bättre längre fram med 

pengar och sådär…”. Erik lägger ett framtidsperspektiv i förfluten tid då han 

resonerar kring hur människor förr tänkte om framtiden. Han gör även yttranden om 

framtiden då han säger att ”det kanske kommer fortsätta vara såhär hela tiden” samt 

”kommer nog fortsätta såhär, fast lite nyare sådär”. Erik nämner flera gånger under 

intervjun att det kommer fortsätta vara som det är nu. 

 
 
 

6.3 Elevers uttryck för synen på andra människor 
 

För att kunna undersöka elevers förhållningssätt till människor som levt i andra 

tidsepoker ställdes frågor om elevers tankar kring såväl äldre släktingar som om 

människor som levt för flera hundra år sedan. Frågor ställdes även om människor 

som kommer leva i framtiden. Eleverna som ingick i den första intervjun berättade 

dels om äldre släktingars upplevelser, men även om sina tankar och uppfattningar 

kring människors liv.  

 

Sofia berättade om sin äldre släktings svårigheter under uppväxten och reflekterade 

över att livet kunde vara svårt förr: 

Ja när min mormor var liten..då var det väldigt jobbigt för henne för hon fick 

gå ut och hämta vatten och allt..hon går jättelångt för att hämta vatten för hon 

hade inte så mycket vatten hemma hos sig […] när de var liten fick de jobba 

väldigt mycket.. (Sofia). 

 

Pontus har uppfattningen att det måste ha varit väldigt stora skillnader för barn att 

växa upp i andra tider än den han själv växer upp i och säger ”förut var det ju så att 

barnen fick jobba väldigt mycket..nu tror jag bara de tycker att det är jobbigt”. 

Eleverna i denna intervju diskuterar skillnader i skolan förr och nu, hur tekniken 

utvecklats genom tiden samt att barn förr var tvungna att arbeta mycket mer än de 

själva behöver göra. Pontus berättar om hur lärare förr var ”tuffare” och vad han 

hört sin mormor berätta om sin skolgång. Kasper påpekar att ”man fick slå barn förr” 

varav Pontus tillägger: ”ja med linjalen” och att ”lärare var elaka förr”. Sofia tar 

även upp tillgången på mat och det faktum att det en gång i tiden krävdes mer arbete 

än idag när allt finns att köpa i affären. Hon säger ”de fick gå långt in i skogen och 

jaga för att få mat..och så har de djur..och ägg och sånt..lite olika”.  
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Olikheter i barns liv förr och nu är fler än de likheter som lyfts fram, men Sofia säger 

ändå att ”barn förr borde ha varit lika lekfulla som barn är nu”. Sofia och Pontus 

säger även att de troligen får leka mer än vad barn fick förr och Pontus yttrar: ”vi 

tänker ju bättre än vad de gjorde förr. Deras leksaker var ju gjorda av trä och sten 

och nu har vi ju en massa saker”. Pontus säger även att ”vi tänker på ett annat sätt 

än hur man tänkte förr” vilket Sofia och Kasper nickar medstämmande till. Under 

intervju två yttrade Johanna ”jag tror man tänkte ganska olika” och syftade då på 

människor som levt förr. Hon sa även, vid ett annat tillfälle att ”det är lättare för de 

personerna att tänka på det sättet och det är lätt för mig att tänka på ett annat sätt”. 

Under den andra intervjun var pengar något eleverna diskuterade och Erik kom fram 

till att människor som lever nu troligen har mer pengar än de som levde förr: ”alla 

har mycket mer pengar nu och nya hus och sådär”. De resonerade kring hur pengar 

bör ha påverkat människors liv och Erik säger att ”de hade mindre mat” och ”kunde 

inte resa lika mycket”. När det samtalas om pengar lyfter Patrik att ”folk har mera 

saker nu”. Gällande likheter mellan folk förr och nu nämndes i den andra intervjun 

saker som att man hade kompisar (Erik), lekte (Johanna) och skottade snö på vintern 

(Erik).  

 

 
 

 

 

7.Diskussion 
 

Nedan följer såväl en metoddiskussion som en resultatdiskussion där såväl 

eventuella styrkor som svagheter i studien kommer redogöras för. Slutligen kommer 

slutsatser dras utifrån främst resultatdiskussionen men även från 

metoddiskussionen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Elever i denna studie säger att historia skapas av människor och hela tiden, samt att 

det även kan vara en själv som skapar historia. En elev uttalar även att uppfattningar 

om historia kan förändras. Detta kan tolkas som en insikt i att människor inte utgör 

något som är ”stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar”, vilket är en del av 

Jensens (1997:51) första definition. Dessa uttalanden kan således tolkas som uttryck 

för historiemedvetande. Inom denna definition kan även uttalanden eleverna gör om 

folks tankar gällande mer pengar i framtiden placeras eftersom det kan visa en 

förståelse för att människor är handlingskapabla varelser med förutsättningar att 

förändra sina liv. Uttalanden som att folk förr var ”dumma” eftersom de inte hade 

lika utvecklade saker som idag, kan tolkas som avsaknad av ett historiemedvetande 

utifrån den första definitionen då den innebär en vetskap om att människor existerar 

i tid. En elev som innehar ett utvecklat historiemedvetande utifrån denna definition 

bör ha insikt i att saker skapats av det folk hade tillgång till, att de handlat utifrån 

sina förutsättningar i den tid de lever. En av eleverna uttalar att framtiden bör vara 

en fortsättning på nutiden utan mer förändring än att det blir lite ”nyare” vilket även 

kan tolkas som att eleven även brister i sin syn på historien som en process i ständig 

förändring och att människor är föränderliga varelser med förutsättningar. Exempel 

på historiemedvetande utifrån den första definitionen kan även ses i Ingemanssons 
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(2007:70) studie då elever uppvisar en förståelse för hur människors livsvillkor 

förändrats i olika tidsepoker. 

 

Det uttalande en elev gör när denne säger att historia är sådant som hänt förr i tiden 

men även sådant som hänt ”längre fram och bak” skulle kunna ses som att eleven är 

medveten om de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid.  Huruvida eleven 

ser samband mellan dessa är svårt att avgöra, men det kan ändå tolkas som att eleven 

uppvisar spår av Jensens (1997:51) andra definition, att ett historiemedvetande 

innefattar ett sammanhang mellan det förflutna, nutid och framtid. De uttalanden 

som en av eleverna gör gällande jordkällare och arbetsredskap visar på en reflektion 

över historien när han befinner sig hemma på gården. Han säger att han tänker på 

hur och till vad olika redskap använts och verkar medveten om att dessa uppkommit 

i en tid med andra förutsättningar. Här kan således ses att eleven dels har en 

förståelse för människors olika förutsättningar i olika tidsepoker, dels en vetskap om 

att det förflutna präglar nutiden vilket medför att uttalandet kan tolkas som ett 

historiemedvetande utifrån både första och tredje definitionen. I tidigare forskning 

framkommer inget som skulle tyda på att de elever som deltagit i de studierna skulle 

ha uppvisat något som kan tolkas som ett historiemedvetande utifrån den tredje 

definitionen. Vad som däremot framkommer i Hartsmars (2001:222) studie är något 

som kan tolkas som ett historiemedvetande utifrån den andra definitionen då elever 

ska ha uppvisat en insikt i att vad som sker idag har påverkan på framtiden. Detta 

ska ha framkommit i uttalanden gällande miljön. I Ingemanssons (2007:41-43) ska 

elever i sina uttalanden ha dragit samband mellan folk på vikingatiden och folk i 

nutid vilket även det kan ses vara ett historiemedvetande utifrån den andra 

definitionen. Kopplat till detta har även Blow (2009:117-118) skrivit att elever som 

kan se samband mellan då och nu som en kedja kommit långt i sin mentala 

utveckling. 

 

En av de deltagande eleverna berättar om en äldre släktings upplevelser och 

reflekterar över att livet kunde vara svårt förr och att vardagssysslor kunde vara mer 

krävande än de är idag. När eleven uttalar detta kan reflektion, förståelse och empati 

urskiljas vilket kan tolkas som ett historiemedvetande utifrån den fjärde definition i 

vilken det framkommer att ”historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse 

som baseras på emotionella upplevelser” (Jensen 1997:51). Baserat på sina 

emotionella upplevelser när han befinner sig hemma på gården uppvisar en av 

eleverna genom sina uttalanden en förståelse för de människor som tidigare levt och 

arbetat på den gård han själv bor. Även detta kan således tolkas som ett 

historiemedvetande enligt den fjärde definitionen. I en annan elevs uttalande, om en 

mormoders upplevelser, kan en förståelse urskiljas för att saker var annorlunda förr, 

men empati är svår att urskilja varav detta inte kan tolkas som ett 

historiemedvetande utifrån fjärde definitionen. I Bartons (2001:89) studie kan även 

exempel på denna definition ses då en flicka som genom sina uttalanden uppvisar 

en syn på historia som något identitetsskapande och ”sin egen” historia vilket kan 

tolkas som ett uppvisande av ett emotionellt samband. Även Ingemansson (2007:65) 

skriver att historiemedvetandet utvecklas när ett emotionellt samband finns. 

 

Ovan kan ses att de av Jensens (1997:51) definitioner av historiemedvetande som 

främst går att urskilja i elevers uttalanden är den första, andra och fjärde. Den tredje 

definitionen kan ses svagt i ett uttalande hos eleverna som medverkat i denna studie 

och inte alls bland de studier som ingått i den tidigare forskningen ovan. I de 
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uttalanden som framkommit i denna studie kan främst den första och fjärde 

definitionen ses, varav den fjärde definitionen som innefattar en gemensam 

förståelse genom emotionella uttryck upplevs tydligast.  I föreliggande studie har 

enbart Jensens (1997:51) definitioner av Jeismanns teori använts, vilket ger 

ovanstående resultat av elevernas uppvisade historiemedvetande. Som nämnts i 

avsnittet om teorin finns det forskare som tagit fram andra teorier om 

historiemedvetande, vilkas användning möjligen uppvisat ett annat resultat. 

 

 
 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

7.2.1 Metod 
 

I denna undersökning har två semistrukturerade gruppintervjuer genomförts med tre 

deltagande elever i varje intervju. Valet av denna metod för insamling av material 

kan ses positivt eftersom eleverna var ganska aktiva och svarade såväl på frågorna 

som samtalade med varandra. Två av eleverna som ingick i intervjuerna var inte lika 

aktiva som de andra eleverna, vilket kan ha med gruppsammansättningen att göra. 

En annan gruppsammansättning kan ha medfört att dessa elever samtalat mer, men 

detta kan inte sägas ha någon inverkan på resultatet. 

 

De frågorna som ställdes vid intervjun var tillräckliga och utförda på så vis att svar 

har kunnat ges på de ställda frågorna. Dock var antalet frågor många vilket medförde 

att mycket av elevernas svar kunde sållas bort efter transkriptionen. Vissa av de 

frågor som ställdes, från vilka svaren sedan sållades bort, var inte heller direkt 

relevanta för uppsatsens frågeställningar. 

 

Eleverna i Bartons (2001:93-94) studie tar upp familjemedlemmar som den främsta 

källan till historisk kunskap vilket således skiljer sig från eleverna som medverkat i 

den här studien då dessa anger att det främst är i skolan man lär sig historia. De 

elever som medverkade i Bartons (2001:94-95) studie verkar istället anse att skolan 

är den plats som bidrar minst till deras historiska kunskap, vilket kan ses 

anmärkningsvärt. Kanske kan anledningarna till detta vara flera, exempelvis vart 

intervjuerna genomförts och med vem. I denna studie har intervjuaren tidigare 

bedrivit historielektioner för de medverkande eleverna vilket kan ha haft eventuell 

påverkan på deras svar, det vill säga att intervjuaren förknippas med 

historielektionerna. Dock förekommer likheter mellan eleverna i Bartons (2001:94-

95) studie och denna då såväl skolan som hemmet tas upp, men även olika medier 

och museer som platser för lärande.  

 

Metoden medförde att eleverna i viss mån påverkade varandra i vilken riktning 

samtalen tog. Vad en elev sa lade vissa gånger grunden för en annan elevs yttranden 

vilket kanske inte hade varit aktuella om eleverna blivit intervjuade enskilt. Fler 

intervjuer och fler elever kan ha gett fler svar och möjligen behandlat fler aspekter 

vilket kan ha skapat fler tillfällen för eleverna att uppvisa sitt historiemedvetande. 

Det är dock det osäkert om dessa svar eller aspekter utmynnat i något annat uppvisat 

historiemedvetande och därigenom något annat resultat.  
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För analys användes innehållsanalys i vilken materialet spelades in, transkriberades 

till texter, färgkodades, klassificerades utifrån kategorier och slutligen sorterades. 

Denna metod för analys var enkel att följa och gav en tydlig blick över elevernas 

uttalanden. De forskningsetiska kraven har under arbetets gång följts vilket medför 

att studien utförts på ett korrekt vis enligt dessa.   

 

 

 

7.2.2 Validitet och reliabilitet 
 

För att uppnå en hög validitet i denna studie har genomgående studiens 

frågeställningar och teori använts. Användandet av dessa har säkerställt att det som 

ska undersökas faktiskt undersökts och studien bör således kunna bedömas ha en 

hög validitet. Genom att metodens steg och innehåll beskrivs utförligt möjliggörs 

att denna studie ska kunna återskapas. Detta kan således medföra att även 

reliabiliteten bedöms vara hög. 
 

 

 

8.Slutsatser 
 

Att undersöka elevers historiemedvetande har visat sig vara en svår uppgift. 

Eleverna i undersökningen gör yttranden vilka kan tolkas som tecken på 

historiemedvetande utifrån de olika definitioner som använts i arbetet. Eleverna i 

föreliggande undersökning uppvisar tydligast något som kan tolkas som ett 

historiemedvetande när de samtalar om saker vilka kan ge upphov till emotionella 

upplevelser. För att se ett historiemedvetande hos elever bör lärare vara 

uppmärksamma på hur eleverna uttrycker sig när de samtalar om något som kan 

vara emotionella samband för dem. Historiemedvetande hos elever i grundskolans 

mellanåldrar kan utifrån denna undersökning ses när eleverna resonerar kring hur 

folk tänkte förr, hur människors liv förändras, när de pratar om äldre släktingar samt 

när de kan se något som ”sin egen” historia vilket kan ses nära sammankopplat med 

de äldre släktingarna och ge upphov till de ovan nämnda emotionella sambanden. 

 

8.1 Vidare forskning 
 

Att hitta empirisk forskning om historiemedvetandet hos barn i grundskolans yngre 

åldrar samt mellanåldrar har varit en svår uppgift varav mer forskning kring detta 

till synes behövs. Att som lärare uppmärksamma elevers historiemedvetande kan 

även vara en svår uppgift varav mer forskning kring hur elevers uttalanden kan 

uppfattas som uttryck för historiemedvetande vore önskvärd.  
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10.Bilagor 
 

10.1 Intervjufrågor 
 
Vad tänker du på när du hör ordet historia? 
 
Vad är historia för dig? Kan historia betyda något annat för andra personer? 
 
Var lär du dig historia? 
 
När tänker du på historia? Vilka olika tillfällen? 
 
Vad får dig att tänka på historia?  
 
Hur skapas historia?  
 
När skapas historia? 
 
Vem eller vad skapar historia? Varför blir det historia?  
 

Hur gammal är den äldsta person du känner? Hur liknar/skiljer sig den personens 

barndom från din? Vilka upplevelser har den personen som du har/ inte har?  

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan dig och barn som levde för hundra år 

sedan? 
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10.2 Informationsbrev 1 
 

 

En studie om elevers uppfattningar av historia. 
Information till rektor. 

 
Jag heter Alexandra Skogh och går nu sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning F-3. I examensarbetet har jag valt att skriva om elevers 

uppfattningar av historia. 

I studien kommer intervjuer ske med ett antal elever i de lägre åldrarna. De 

intervjuer som genomförs kommer att spelas in. Intervjuerna kommer genomföras 

någon gång under veckorna 39-40 under en tid som passar er.  Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte och samtliga deltagare 

anonymiseras. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

Alexandra Skogh   Robert Thorp 

 

Student    Handledare 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

V13alesk@du.se   rth@du.se 

 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Namn    Ort och datum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:V13alesk@du.se
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10.3 Informationsbrev 2 
 

En studie om elevers uppfattningar av historia. 
Information till vårdnadshavare och elever. 

 
Jag heter Alexandra Skogh och går nu sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning F-3. I examensarbetet har jag valt att skriva om elevers 

uppfattningar av historia. 

I studien kommer intervjuer ske med ett antal elever i de lägre åldrarna. De 

intervjuer som genomförs kommer att spelas in och intervjuerna kommer 

genomföras någon gång under veckorna 39-40 under en tid som passar skolan.  

Det insamlade materialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte och 

samtliga deltagare anonymiseras. Ditt barns deltagande i undersökningen är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta ditt barns deltagande utan närmare 

motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

Alexandra Skogh   Robert Thorp 

Student    Handledare 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

V13alesk@du.se   rth@du.se 

 

Vänligen kryssa i om ditt barn får ingå i studien eller ej: 

Ja, mitt barn får medverka i studien. 

Nej, mitt barn får inte medverka i studien.  

 

 

____________________________     

Namn 

 

______________________________ 

Ort och datum 

   

 

____________________________   

Namn 

 

______________________________ 

Ort och datum    
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Elevs underskrift: 

 

Vänligen kryssa i om du vill medverka i studien eller ej: 

 Ja, jag vill medverka i studien 

 Nej, jag vill inte medverka i studien. 

 

__________________________ 

Namn 

 

__________________________ 

Ort och datum 
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10.4 Informationsbrev 3 
 

En studie om elevers uppfattningar av historia. 
Information till lärare. 

 
Jag heter Alexandra Skogh och går nu sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning F-3. I examensarbetet har jag valt att skriva om elevers 

uppfattningar av historia. 

I studien kommer intervjuer ske med ett antal elever i de lägre åldrarna. De 

intervjuer som genomförs kommer att spelas in och intervjuerna kommer 

genomföras någon gång under veckorna 39-40 under en tid som passar er.  Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i vetenskapligt syfte och 

samtliga deltagare anonymiseras. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående: 

Alexandra Skogh   Robert Thorp 

Student    Handledare 

Tel: xxx-xxxxxxx   Tel: xxx-xxxxxxx 

V13alesk@du.se   rth@du.se 

 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

 

 

____________________________   

Namn 

 

______________________________ 

Ort och datum 
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