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Sammanfattning 
Historieundervisningen har under en längre tid fått hård kritik om att vara baserad på ren 

faktainlärning, vilket gör det svårt för eleverna att lyckas med ämnets kunskapskrav om att använda 

sig av ett historiemedvetande. Forskning pekar mot att eleverna själva måste skapa historia för att 

kunna uppnå syftet med undervisningen, eftersom den blir mer levande för dem om de själva får vara 

med och skapa den. Den rena faktainlärningen kommer för långt ifrån deras egna erfarenheter vilket 

historiemedvetande bygger på. Denna studie är en kvalitativ undersökning där elever från årskurs nio 

i svensk grundskola fått föra ett fritt samtal i grupp om fem elever utifrån en historisk berättelse. 

Forskningsläget grundar sig på delar inom den anglosaxiska historiedidaktiska forskningen för 

historiemedvetande med fokus på historiskt tänkande och förmågan att sammankoppla de tre 

tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Samtalen analyserades utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt, vilket valts ut från forskningsläget, och fick fram att eleverna konstruerade tematiska 

kategorier utifrån den historiska berättelsen där djupare analys kunde föras på elevernas förmåga att 

resonera historia med hjälp av historiemedvetande. Studiens slutsats visade på två egenskaper på 

historiemedvetande där eleverna visade svag förmåga på den ena och god förmåga på den andra. 

Studien fick genom detta även fram ett bidrag till skolämnet Historia som skulle kunna utveckla 

undervisningen i historiemedvetande. Detta bidrag skulle kunna tydliggöra för eleverna vad 

begreppet historiemedvetande innebär, genom användning av historia som eleverna själva varit med 

och skapat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
The education in History has for a long time been strongly criticized for being based on simple facts, 

which makes it difficult for students to succeed in the curriculums requirements for using historical 

consciousness. Research points out that the students themselves have to create history in order to 

achieve the purpose of history education, as it becomes more alive to them if they themselves can 

create it. The pure faculty learning comes too far from their own experiences, which historical 

consciousness is based on. This study is a qualitative survey where students from grade nine in 

Swedish secondary school have had a free conversation in a group of five students based on a 

historical text. The research situation is based on parts of the Anglo-Saxon history-didactic research 

for historical consciousness, focusing on historical thinking and the ability to interconnect the three 

time dimensions, the past, present and future. The conversations was analyzed from the theoretical 

point of view of the study, chosen from the research situation, and suggested that the students 

constructed thematic categories based on the historical story, where deeper analysis could be 

conducted on the students' ability to reason history using history consciousness. The study's 

conclusion showed two characteristics of history consciousness where the students showed weak 

ability to one and good ability on the other. Through this, the study also provided a contribution to 

the subject topic History that could develop the teaching in history consciousness. This contribution 

could make it clear to the students what the concept of historical awareness means, through the use 

of history that the students themselves have been involved in and created. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Som lärarstudent inne på min tionde termin är det svårt att minnas hur jag funderade kring ämnet 

historia innan universitetsstudierna. Historiemedvetande, vad är det? Hade jag förmodligen sagt. 

Anna-Lena Lilliestam gjorde 2015 en studie på blivande lärarstudenter som skulle läsa mot 

historieläraryrket, hon undersökte vad dessa personer hade för uppfattning om vad syftet med 

historieundervisningen i skolan är. Genom intervjuer fick hon fram svar som påminde om någon form 

av historiemedvetande. I detta fall innebar det att de blivande lärarstudenterna tog upp någon av de 

tre tidsdimensionerna som syftet med historieundervisning. Dock enbart en av dem, alltså antingen 

att ha kunskap om dåtiden, förstå nutiden eller skaffa sig uppfattningar om hur framtiden kan tänkas 

utspela sig. Kopplingarna mellan tidsdimensionerna verkade personerna dock inte reflekterat över.1 

Min uppfattning kring ämnets syfte innan studierna minns jag som sagt inte helt. Men att samspelet 

mellan dåtid, nutid och framtid har varit ett av historieämnets syfte fick jag inte någon uppfattning av 

från min tid som elev på varken grund- eller gymnasieskolan. 

 

Roy Rosenzweig och David Thelen har i deras studie intervjuat 1 500 vuxna amerikaner angående 

användandet av det förflutna i nutiden. Att amerikaner inte bryr sig om det förflutna menar de är en 

fördom som de genom denna undersökning slår hål på. Att amerikaner i stor utsträckning till exempel 

associerar sina fritidsintressen med det förflutna och tycker om att lyssna på äldre släktingar när de 

berättar om det förflutna. Det mest meningsfulla resultatet av deras studie kom fram genom dialoger 

mellan det förflutna och nutiden, att historien kan användas för att besvara nutida aktuella frågor och 

problem. Rosenzweig och Thelen menar att alla människor som reflekterar över sitt vardagsliv eller 

sitt släktskap kommer inse att nutiden alltid påverkas av dåtiden. Trots deras positiva resultat 

angående vuxna amerikaners förståelse för dåtidens effekt på nutiden så påvisade deras respondenter 

att de tillfällen de själva känt sig minst kopplade till dåtiden är under historieundervisningen i skolan. 

Rosenzweig och Thelen poängterar att medan historiker bråkar om vad historieundervisningen i 

skolan bör ha för innehåll så är deras respondenter mer intresserade av att sätta sina egna erfarenheter 

i perspektiv till dåtiden och skapa sin egen historia.2 

 

                                                 
1 Lilliestam, Anna-Lena (2015). Nyblivna lärarstudenters syn på historia och historieundervisning.  
 Ur: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2015:4. s. 40, 41 
2 Rosenzweig, Roy. & Thelen, David P. (1998). The presence of the past: popular uses of history in American life.  
 s. 177-179 
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Det finns klart och tydligt ett problem med historieundervisningen när man ser till vuxna människor 

som kanske inte fått mer historieundervisningen än den de fick i skolan. Problemet anser jag vara att 

de inte fått lära sig att reflektera kring de tre tidsdimensionernas samverkan. Frågan är om 

historieundervisningen har blivit bättre på detta idag eller om den står kvar och trampar i samma 

fotspår. Den enklaste förklaringen till att de blivande lärarstudenterna inte reflekterade över 

sambandet mellan tidsdimensionerna hade varit att det inte fanns med i läroplanen för historieämnet 

när de gick i skolan, tyvärr är det inte så enkelt. Redan första stycket i kursplanen för historia i LPO 

94 står det: Undervisningen i historia skall ge eleverna sådana kunskaper att de kan se sig själva och 

företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende… Undervisningen skall på det sättet utveckla 

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

eleverna får om det förflutna skall bidra till en förståelse av nutiden.3 

 

I LGR 11 står det klart och tydligt att historieundervisningen ska syfta till att elever utvecklar sitt 

historiemedvetande. Vilket de menar innebär en uppfattning om att dåtiden påverkar vår nutid och 

även vår uppfattning om framtiden. De ska även kunna använda sig av en historisk referensram för 

att öka sin förståelse för nutiden. I kunskapskraven för betyget E för årskurs nio står det såhär: Eleven 

kan föra enkla och till viss del underbyggde resonemang om… hur skilda föreställningar om det 

förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.4 Detta innebär 

alltså att det inte räcker att eleverna kan redogöra för exempel där dåtida företeelser har påverkat 

nutiden samt lägga fram en föreställning om konsekvenser detta kan få i framtiden. Utan de ska kunna 

redogöra för hur olika personer kan ha skilda föreställningar om dåtiden och att det då finns skilda 

föreställningar om hur det påverkar nutiden samt olika konsekvenser som detta kan få i framtiden. 

Nu står det inte ”framtiden” i kunskapskraven, men meningen ”vilka konsekvenser detta kan få” anser 

jag är ett sätt att gå runt ordet men ändå få med det i kunskapskraven. 

 

I en svensk nationell utvärdering angående historieämnet i skolan som gjordes år 2003 framgick det 

att de flesta elever i svenska grundskolan var intresserade av historia och tyckte att kunskaperna var 

viktiga. Samtidigt hade 40 procent svarat att de enbart läste historia för att de skulle ha prov på det i 

skolan. Kerstin Berntsson anser dock att detta resultat innebar att skolan var långt ifrån att uppnå det 

som står i läroplanen för ämnet. Tanken med historieämnet är att lära historia på annat sätt än via 

prov. Eftersom det i läroplanen står att eleverna ska skaffa sig ett historiemedvetande som gör det 

enklare för dem att förstå nutida händelser och skapa en förståelse om vad som kan tänkas hända i 

                                                 
3 Utbildningsdepartementet (1994). Kursplaner för grundskolan. s. 26 
4 Skolverket (2011). Läroplan Grundskola - kursplan i historia. s. 10 
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framtiden. Undersökningar som gjorts före 2003 visade på att historieämnet inte lyckades ge eleverna 

svar på frågor som berör dem själva och deras erfarenheter. Att detta skulle visa på att elever inte är 

intresserade av historia menar Berntsson är fel. Filmer, romaner, tv- och dataspel som är baserade på 

historiska händelser fångar många elever. Frågan hon ställer sig är om grundskoleeleverna i årskurs 

nio känner att historieundervisningen ger dem något som de kan relatera till sig själva och sin vardag. 

Hur väl kan eleverna använda historiska händelser för att förklara nutida händelser egentligen? 

Berntsson refererar till David Ludvigsson som menar att utvecklandet av elevers historiemedvetande 

bör fokusera på dem själva som en del i skapandet av historia. De ska kunna se en koppling mellan 

deras ”lilla” historia och den ”stora” historian som de oftast får lära sig i undervisningen.5 Den ”lilla” 

historian menas med en persons egen historia, vad som hänt kring den personens liv. Den ”stora” 

historian menas med hela mänsklighetens historia.  

 

Som lärarstudent inför detta arbete men också som kommande historielärare behöver jag få mer 

kunskap om hur elevers historiska tänkande kan te sig i praktiken. Igor Potapenko har i sin avhandling 

undersökt gymnasieelever i Estland där han har försökt att belysa deras historiemedvetande. Eleverna 

visade på att det de främst anser att historisk kunskap är något ur dåtiden, medan nutid och framtid 

knappt förekommer i elevernas resonemang. Dock visade eleverna även på att de vill använda historia 

för identitetsskapande, få en uppfattning om hur ens förfäder haft det, vad som är deras plats i nationen 

idag. Så på ett sätt kopplar de dåtiden till nutiden. Detta verkade enbart vara en vilja hos eleverna och 

inget de lyckats uppnå med hjälp av historieundervisningen. Potapenko menar att eleverna visar på 

svag förmåga att kunna koppla samman den ”stora” historien med den ”lilla” historien. Ungdomarna 

verkar även intressera sig mer för att läsa europeisk historia än nationell historia om Estland, detta 

för att se Estlands ställning i ett större perspektiv snarare än att enbart titta på hur landet sett ut inom 

dess gränser. Detta kan i sig visa på viljan att kunna förstå Estlands ställning som nation i Europa 

idag med hjälp av historien, men enligt studien verkade skolan misslyckats med att få eleverna att 

uppnå denna färdighet.6 

 

 

 

 

                                                 
5 Berntsson, Kerstin (2010). ”Allt som har hänt i historien har en påverkan på framtiden”. Ur: Karlsson, Klas-Göran. 
 Tronbjer, Charlotte. Rosengren, Henrik & Eliasson, Per (red.). Historia på väg mot framtiden:   
 historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle. s. 163-164 
6 Potapenko, Igor (2010). Historiemedvetande och identitet: om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv.  
 s. 213-217 
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1.2 Problemformulering 
Genom studiens bakgrund kan vi se att blivande lärarstudenter i historia inte besuttit kunskap om vad 

historiemedvetande är för något och heller inte att det är centralt för historia som ämne i svenska 

skolan. Vuxna i USA har känt sig minst kopplade till historien då de haft historieundervisning, nästan 

hälften av eleverna i svenska skolan pluggar historia enbart för att klara av prov samt att 

gymnasieelever i Estland endast ser historisk kunskap som något från dåtiden. Detta innebär att 

problematiken kring elevers förståelse och kunskap kring vad historiemedvetande är för något rör sig 

internationellt. Denna studien kommer dock fokusera på den svenska grundskolan. År 1994 skrevs 

tidsdimensionen nutid in i styrdokumenten för ämnet historia och 2011 utvecklades detta ytterligare 

med tidsdimensionen framtid.7 8 Detta innebar bland annat att historieundervisningen i grundskolan 

skulle rikta sig mer mot att förstå hur historia används, hur den påverkar nutida händelser och genom 

kunskap fundera kring vad som kan tänkas hända i framtiden samt att lära eleverna att tänka historia 

snarare än att kunna historisk fakta. Att tänka historia kommer från anglosaxisk historiedidaktisk 

forskning och kallas ”Historical thinking”, dess syfte är att problematisera historisk kunskap. Hur vet 

vi vad vi vet om historien? Hur är förhållandet mellan oss idag och de som levt i dåtiden? Historiskt 

tänkande innebär med andra ord att gå igenom kreativa processer för att tolka bevisen angående 

kunskap om det förflutna.9 Problemet som denna studie grundar sig i är således elevers förmåga att 

medvetet använda historiemedvetande och framförallt kopplingar mellan tidsdimensionerna dåtid, 

nutid och framtid.  

 

För att undersöka detta har elever i årskurs nio på en högstadieskola intervjuats i fokusgrupper. För 

att studera huruvida eleverna lyckades koppla ihop tidsdimensionerna var det nödvändigt att skapa 

ett friare samtal i elevgrupperna, att på något sätt få eleverna att resonera historia. För att åstadkomma 

detta skapades en påhittad historisk berättelse, som baserats på välkänd fakta. Förhoppningen är att 

eleverna kommer skapa ett intressant samtal och resonemang kring denna historiska berättelse och 

genom den visa förmågan att se likheter och skillnader mellan då, nu och sedan.  
 

 

 

 

 

                                                 
7 Utbildningsdepartementet (1994). s. 26 
8 Skolverket (2011). s. 10 
9 Seixas, Peter & Morton, Tom (2013). The big six: historical thinking concepts. s. 2  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket historiemedvetande eleverna uttrycker när de 

resonerar om historia utifrån en historisk berättelse om migration.  

 

1. Vilket historiskt resonemang väljer eleverna att föra om migration utifrån en historisk berättelse? 

 

2. Hur förhåller sig elevernas samtal till de olika tidsdimensionerna? 
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2. Forskningsläge 

För att uppnå syftet med denna undersökning krävs en genomgång av forskning om rör ämnet 

historiemedvetande. Utöver detta krävs en inblick i hur historia kan resoneras och vad historiskt 

tänkande är för något. Historiemedvetande som begrepp har enligt Lars Andersson Hult varit något 

av det mest centrala inom den historiedidaktiska forskningen de senaste åren. Han påvisar att detta 

just varit centralt inom forskning för att det är så komplext begrepp. Att genom mentala processer 

kopplat till identitet, tid och moral använda historiska händelser på ett tematiskt sätt för att skapa 

mening i nuet och dess påverkan för framtiden.10 

 

Carlos Kölbl och Jurgen Straub förklarar begreppet historiemedvetande med något som skiljer 

människan från andra djur. De anser att människan har ett historiskt sinne, vilket låter självklart, men 

det är mer komplext än så menar de. Människans sinne har en förmåga till komplexa kommunikativa 

och mentala prestationer på ett sätt som andra djur inte har. Samtidigt menar de att andra djur även 

har ett minne och kan med hjälp av det skaffa sig olika föreställningar, men att andra djur skulle 

inneha förmågan till historiemedvetande skulle innebära att de kan öva sig i att använda tidigare 

händelser och tolka nutiden samt vad de förväntar sig av framtiden och samtidigt kunna bortse från 

sina egna erfarenheter. Detta anses människan vara ensam om.11 

 

2.1 Att tänka historia 

Historiskt tänkande kommer från forskning inom den anglosaxiska historiedidaktiken. Peter Seixas 

och Tom Morton har utformat en modell vilket omfattar sex koncept inom begreppet som används 

för att framhäva de problem som medförs vid konstruktionen av historia. Det är alltså en hjälp för att 

lösa upp de spänningar och svårigheter som finns vid skapandet av historia. Seixas och Morton kallar 

dessa koncept; Historisk betydelse, kontinuitet och förändring, historiskt perspektiv, den etiska 

dimensionen, orsak och konsekvens samt bevis.12 I förklaringen av dessa koncept bakas även 

Stéphane Lévesques modell för historiskt tänkande in. Han har utformat liknande koncept som han 

valt att kalla; Historik betydelse, kontinuitet och förändring, utveckling och nedgång, bevis samt 

historisk empati. Den stora skillnaden mellan dessa två modeller är att Lévesque fokuserar mer på 

hur dessa koncept kan användas i historieundervisningen.13 

                                                 
10 Andersson Hult, Lars (2016). Historia i bagaget [Elektronisk resurs] : en historiedidaktisk studie om varför  
 historiemedvetande uttrycks i olika former. s. 132 
11 Kölbl, Carlos & Straub, Jurgen (2001). Historical Consciousness in Youth. Theoretical and Exemplary Empirical  
 Analyses. s. 1-2 
12 Seixas & Morton (2013). s. 3-4 
13 Lévesque, Stéphane (2008). Thinking historically: educating students for the twenty-first century. s. 37 
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Historisk betydelse menas med vilken betydelse den valda historiska händelsen har. All information 

om dåtid är för mycket för oss att veta, därför väljer vi ut vissa delar som har specifik betydelse för 

oss. Beroende på vad för historia som ska skapas så krävs en förståelse för vilken betydelse en vald 

händelse har i ett större perspektiv samt i vilket perspektiv den ska användas.14 Här belyser Lévesque 

vikten i att göra historia meningsfullt för eleverna, att de får verktygen till att sätta historiska händelser 

i ett större sammanhang.15 
 

Kontinuitet och förändring används som ett hjälpmedel vid förståelsen över att vissa saker i historien 

förändras, andra gör det inte, eller så förändras de olika snabbt eller långsamt. Känslan för aspekterna 

inom kontinuitet och förändring är avgörande vid skapandet av historia.16 Lévesque beskriver att 

detta bör användas som ett medel för att göra eleverna medvetna om att historiska händelser hänger 

ihop, de är inte enskilda processer utan påverkar varandra. Problematiken han ser i 

historieundervisningen är att eleverna får lära sig historia bit för bit och inte som en helhet.17 

 

Historiskt perspektiv innebär huruvida vi förstår personer i historien. Människorna i dåtiden såg på 

saker och ting på ett annat sätt jämfört med dagens människor. Med andra ord att se på historiska 

händelser och utgå från dagens perspektiv skulle inte ge ett historiskt perspektiv utan ett nutida 

perspektiv på en historisk händelse. Det historiska perspektivet kräver att nutida personer försöker se 

på händelser utifrån de historiska aktörernas perspektiv. Vi kan heller inte utgå från att alla människor 

under den tiden då en händelse ägde rum såg på den genom samma perspektiv.18  

 

Lévesque har ett koncept som han valt att kalla historisk empati, han menar att dåtidens människor 

hade ett helt annat liv och andra erfarenheter samt att deras handlingar baserades på andra normer, 

värden och föreställningar. Han poängterar att historieundervisningen måste fokusera mer på varför-

frågan istället för på vad-frågan.19 Lévesque beskriver bland annat historisk empati som ett sätt att 

förstå historiska aktörer genom att föreställa sig hur det var att leva under en specifik dåtid. Antingen 

genom att ha medkänsla för aktörerna och deras val eller att sätta sig in i deras val och försöka förstå 

varför aktörerna gjorde som de gjorde.20 

 

                                                 
14 Seixas & Morton (2013). s. 5 
15 Lévesque (2008). s. 60 
16 Seixas & Morton (2013). s. 5 
17 Lévesque (2008). s. 85-86 
18 Seixas & Morton (2013). s. 6 
19 Lévesque (2008). s. 168-169 
20 Lévesque (2008). s. 164 



8 
 

Den etiska dimensionen handlar om hur historia kan användas idag. En etisk bedömning i en historisk 

händelse kan handla om olika människors motiv för saker och ting. Det är enkelt att se människor i 

dåtiden som onda, då har man antagit en aspekt på moral som vi har idag, inte den de hade då, vilket 

ger en skev bild av den tidens människors motiv. Däremot kan vi lära oss av dåtidens människa genom 

att sätta vår nutida moral på den.21 

 

Orsak och konsekvens kan förklara för oss varför saker och ting hänt och vad som blivit följden av 

det. En historisk händelse i sig är ointressant så länge det inte undersöks vad som var orsaken till den 

och vad som blev konsekvensen, först då blir det historiskt intressant och först då kan vi lära oss 

något av händelsen.22 Lévesques modell innefattar ett annat koncept, utveckling och nedgång, som 

han förklarar genom att alla historiska händelser har någon form av utgång, varesig det är en positiv 

utveckling eller nedgång av något slag. På detta vis får en händelse ett värde och blir inte så kallad 

”död” fakta.23 

 

Bevis omfattar frågan; hur vet vi vad vi vet om historien? Det handlar helt enkelt om hur säkert vi 

kan säga att en viss händelse faktiskt har ägt rum samt hur säkert vi vet hur den utspelade sig, med 

andra ord; hur trovärdig är den källa vi använder? Denna del av historiskt tänkande kommer onekligen 

in på källkritiska aspekter. För att med säkerhet kunna säga något om en historisk händelse genom de 

fem övriga koncepten utgör detta med bevis grunden för samtliga.24 Lévesque poängterar vikten av 

att göra mening av källmaterialet, självfallet är det viktigt att materialet har en hög trovärdighet, men 

hur ska vi använda oss av den? Vad är det med materialet som ger oss något idag och i framtiden?25 

 

Dessa sex koncept av historiskt tänkande som Seixas och Morton har konstruerat fungerar inte som 

enskilda processer. För att få användning av dem i skapandet av historia krävs en förståelse av dess 

samspel med varandra. Du kan inte använda den ena utan att överväga hur de andra koncepten 

inverkar.26 Som exempel tar vi ett senario där ett nyfött barn blev lämnat på gatan på 1930-talet. Det 

fanns onekligen en orsak till att barnet blev lämnat, vilket var en svår ekonomisk aspekt via den stora 

depressionen på 1930-talet. Detta bidrog till olika konsekvenser, barnet for illa (kortsiktig 

konsekvens) och i vuxen ålder blev hen kriminell (långsiktig konsekvens). För att förstå varför barnet 

blev lämnat krävs det en förståelse för föräldrarnas perspektiv på den tiden de levde, vilket berodde 

                                                 
21 Seixas & Morton (2013). s. 6 
22 Seixas & Morton (2013). s. 6 
23 Lévesque (2008). s. 110-111 
24 Seixas & Morton (2013). s. 5 
25 Lévesque (2008). s. 138-139 
26 Seixas & Morton (2013). s. 4 
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beroende på en snabb förändring i samhället vad gäller ekonomiska tillgångar. Men för oss idag 

kanske det känns helt obegripligt att sätta sitt barn på gatan på grund av ekonomiska svårigheter, 

därför måste vi se till den etiska dimensionen och titta på hur föräldrarnas ställning i samhället var 

och förstå deras motiv utifrån deras livstid. Men hur kan vi veta allt detta? För att få en hög 

trovärdighet på den historiska berättelse vi skapar så krävs det goda bevis, alltså säkra källor. Varför 

vill vi veta allt detta? Vilken historisk betydelse har det? Det beror på i vilket sammanhang det ska 

användas, i en undersökning angående föräldralösa barn på 1930-talet har detta stor historisk 

betydelse. 

 

2.2 Historiemedvetande 
Under 1990-talet började historiedidaktiken att fokusera på den tidsmässiga orienteringsprocessen, 

vilket kom att kallas historiemedvetande, framförallt i Tyskland och Norden. Begreppet har enligt 

Klas-Göran Karlsson spelat en nyckelroll i formuleringarna av historieämnets utbildningssystem, 

förutom på universitetens utbildning i historia. Men vad är egentligen historiemedvetande? Karlsson 

menar att det är något som alla människor besitter. Något vi vänder oss till och reflekterar över utan 

att vi själva märker det, oftast i tankarna för oss själva men även verbalt. Detta medvetande är en del 

av det som gör oss mänskliga individer, utan detta hade vi inte kunnat vara intellektuella 

samhällsvarelser. Själva begreppet historiemedvetande uppkom först år 1979 av en tysk 

historiedidaktiker vid namnet Karl-Ernst Jeismann, detta för att belysa relationen mellan tolkning av 

dåtiden, förståelse av nutiden samt uppfattning av framtiden. Karlsson poängterar att det viktigaste i 

definitionen av begreppet är att det förflutna inte står i fokus för sig självt, kunskap om ”död” historisk 

fakta är oftast oviktig. Karlssons egen definition av begreppet lyder: Den mentala process genom 

vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, 

och i förväntning om en specifik framtida utveckling.27  

 

Historiemedvetande kan tolkas på olika sätt, de flesta forskare inom ämnet verkar dock rikta sin 

uppfattning mot sambanden mellan dåtid, nutid och framtid. Kenneth Nordgren ser två 

grunddefinitioner av begreppet. Den första handlar om en teoretisk diskussion angående analys av 

dåtiden, förståelse för nutiden och förväntningar på framtiden och hur dessa påverkar varandra. Den 

andra förklaringen av begreppet historiemedvetande menar han är en samverkan mellan historiekultur 

och historiebruk. Att använda dessa begrepp för att tolka, förklara och förstå historia som ett 

                                                 
27 Karlsson, Klas-Göran (2009). Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Ur: Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 
  (red.). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2.s. 47-49 
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samhällsfenomen.28 

 

2.3 Att resonera historia 

Enligt forskare är begreppet historiemedvetande något som redan finns inom människan, vilket 

används utan att tänka på det. Genom att etablera detta begrepp i skolans värld handlar det om att 

utbilda elever i och träna dem på att utveckla sitt historiemedvetande, med andra ord lära sig resonera 

historia. Nanny Hartsmar har i sin avhandling forskat kring grundskoleelevers historiemedvetande 

kopplat till tidsdimensionerna, nu, då och sedan. Hon menar att tidsmedvetenhet finns i olika former 

beroende på vilket sätt det används på. Det kan till exempel innebära förmågan att sätta en historisk 

händelse i rätt tid. I Hartsmars avhandling förklarar hon tidsmedvetenhet som en förmåga att koppla 

samman de tre tidsdimensionerna. Genom varje människas olika erfarenhet kan de tolka dåtiden och 

nutiden för att sedan skapa tankar om framtiden. Denna tidsmedvetenhet blir en del av 

historiemedvetande menar Hartsmar.29 

 

Fredrik Alvén utformade ett prov som skulle mäta elevers kunskaper i ämnet historia utifrån ämnets 

kursplan, där han menar att det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande är centralt. Han 

delade upp provet i sju uppgifter, denna studie tar främst ställning till den första uppgiften som han 

kallar ”då-nu-sedan”. Uppgiften innebar att eleverna prövades i förmågan att se kopplingar mellan de 

tre tidsdimensionerna. Först och främst skulle eleverna välja en migrationsgrupp, till exempel 

arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talet. Därefter beskriva hur gruppen påverkade Sverige när 

den kom, hur den uttrycker sig i landet i nutid och en föreställning om hur den kan påverka i 

framtiden.  Till exempel att de fyllde upp arbetsplatser på 1950- och 60-talet, att det fram tills idag 

inneburit att familj, släkt och vänner till denna migrationsgrupp invandrat till Sverige samt att 

gruppen i framtiden möjligtvis kommer påverka landet genom ökad bredd på kunskaper i samhället 

och att religionsfriheten får ökad acceptans. Eleverna bedömdes på hur väl de kunde sätta flera 

relaterade händelser i en helhet, hitta en logik i dess kopplingar till varandra i förhållande till dåtid, 

nutid och framtid. En elev som valde arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talet skulle inte bara 

beskriva hur det var då den kom, hur gruppen påverkar samhället idag och hur den kan tänkas påverka 

samhället i framtiden. Utan de skulle hitta en tematik, vad hände mellan det att gruppen kom till 

Sverige och fram tills idag som gjort att den på någots sätt påverkade landet? Alvén anser att resultaten 

för hans studie pekar på att svenska skolor inte är i närheten av att lyckas med målet att alla elever 

                                                 
28 Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
 Sverige. s. 213 
29 Hartsmar, Nanny (2001). Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext. Diss. Lund :Univ. s. 237 
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ska bli godkända i ämnet historia. Den utvalda uppgiften ur Alvéns studie fick ett resultat på 39,6% 

underkända elever.30 

 

Forskare inom historiemedvetande definierar ofta begreppet med kopplingarna mellan de tre 

tidsdimensionerna, så även Bernard Eric Jensen. Han menar att historiemedvetandet innebär alla typer 

av medvetande som skapar ett förhållande mellan dåtid, nutid och framtid. Dessa processer måste 

dock framkommit av människors handlingar och inte av naturliga skäl. Med andra ord pågår det ett 

konstant skapande av historia av alla människor, allt som är en mänsklig handling idag är historia 

imorgon.31 Jensen har tagit fram specifika funktioner för historiemedvetande som verktyg för att 

resonera kring historia, här följer fyra av dessa: 

 
1. Historiemedvetande som individuell och kollektiv identitet.  

Det innebär att man medvetandegörs om samhörighet med tidigare generationer, finner 

likhet och kontinuitet när man förflyttar sig i tid och rum, och ser sammanhang som 

stärker den individuella och kollektiva identiteten.  

2. Historiemedvetande som mötet med ”de andra” och det annorlunda.  

När man förflyttar sig i tid och rum möter man också andra levnadssätt och kulturer. 

Förmågan att reflektera över likheter och skillnader ger nya perspektiv på den egna 

identiteten.  

3. Historiemedvetande som en socio-kulturell läroprocess.  

Det innebär förmågan att ”lära av livet”, att utifrån kunskap om det förflutna kunna förstå 

vilka handlingsförutsättningar, möjligheter, val och konsekvenser som finns för att kunna 

leva och fungera tillsammans med andra i ett samhälle.  

4. Historiemedvetande som intresse-, värde- och principförklaring.  

Här visar man insikter i hur människor rättfärdigat sina åsikter och handlingar utifrån 

historien. Det kan också innebära förmågan att kunna resonera kring historiska dilemman, 

där skilda intressen och hänsyn verkar oförenliga, samt att kunna diskutera kontrafaktiska 

handlingsscenarier.32 

 

Dessa fyra funktioner för att resonera historia kan ge en inblick i hur resonemanget kan gå till. Till 

exempel att resonera kring likheter och skillnader mellan en själva och tidigare generationer eller 

                                                 
30 Alvén, Fredrik (2011). Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen 
 i kursplanen för historia. s. 21, 64, 77, 206, 207 
31 Jensen, Bernard Eric (1997). ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Christer Karlegärd & 
 Klas-Göran Karlsson (red.). Historiedidaktik. s. 56-59 
32 Jensen, Bernard Eric (2003). Historie - livsverden og fag. s. 68-70 
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resonera kring hur nutiden sett ut om någon historisk händelse skett på annat sätt. Dessa användes 

även vid skapandet av den historiska berättelse som denna studie använt vid undersökningstillfällena. 

Hur dessa har inverkat i skapandet av berättelsen beskrivs i studiens metodkapitel.  
 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Under denna del framställs studiens teoretiska utgångspunkt, den används som verktyg för att 

analysera det material som framkom av intervjuerna. För att analysera insamlad data har jag tagit 

inspiration från en forskningsmetod som kallas ”grounded theory”, eller på svenska ”grundad teori”.  

Barney G Glaser menar att tanken med grundad teori är att samtlig undersökningsmaterial som 

studien får in är data som ska användas och att det är forskarens uppgift att få fram vad det är som 

materialet säger. Det är alltså inte någon förbestämd teorianknytning som bestämmer vad som är 

viktigt i empirin.33 I själva analysen av data inom grundad teori menar han att det förekommer vissa 

steg. Det börjar med att forskaren jämför något Glaser kallar för incidenter, vilket menas med att det 

händer något i samtalet. Dessa incidenter kan sättas i olika kategorier, därefter kan olika egenskaper 

inom dessa kategorier identifieras.34 I denna analys har dessa egenskaper identifierats med hjälp av 

delar från historiskt tänkande som jag valt ut från studiens forskningsläge. Vilka är Historisk empati 

och historiskt perspektiv. En förklaring till hur dessa används i analysen av materialet kommer nedan. 

Nästa steg i denna analys förklarar Glaser som en teoretisk meningsskapande aktivitet,35 vilket i detta 

fall innebär grunden för denna studies teoretiska utgångspunkt, vilket är historiemedvetande. 

 

Den inledande delen i den teoretiska utgångspunkten ämnar att analysera fram svar för studiens första 

frågeställning, vilket historiskt resonemang väljer eleverna att föra om migration utifrån en historisk 

berättelse? Detta har först och främst gjorts genom att finna de så kallade incidenter, vilket bidragit 

till att identifiera tematiska kategorier inom elevernas samtal. Ett exempel på dessa är falsk 

propaganda, vilket innebär att eleverna i sitt samtal kommit in på falks propaganda och pratat om det 

utifrån den historiska berättelsen. Nästa steg i att besvara frågeställning 1 är att identifiera egenskaper 

i from av historiedidaktiska begrepp inom dessa kategorier. Efter noggrann analys och bearbetning 

av empirin har begreppen historik empati och historiskt perspektiv valts ut från forskningslägets del 

”att tänka historia”.  

 

 

 

                                                 
33 Glaser, Barney G. (2010). Att göra grundad teori: problem, frågor och diskussion. s. 28-29 
34 Glaser (2010). s. 156 
35 Glaser (2010). s. 156 
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2.4.1 Analysverktyg för vad eleverna samtalade om 

Här framförs förklaring till hur begreppen historisk empati och historiskt perspektiv appliceras som 

analysverktyg på studiens empiri. Notera att dessa begrepp har en viss funktion när det gäller 

historiskt tänkande inom den anglosaxiska historiedidaktiken. I denna studies analys har jag valt att 

ta inspiration från dessa begrepp och använder dem på ett annat sätt än hur de förklaras i 

forskningsläget.  

 

Historisk empati innebär, som nämnt tidigare i forskningsläget, att dåtidens aktörer levde under andra 

förhållanden och gjorde val utifrån det. Personer i nutiden som får vetskap om detta föreställer sig 

hur det var för dessa människor i historien och försöker på så vis förstå händelser.36 I denna studie 

används begreppet för att analysera om eleverna anammat historisk empati i sitt samtal kring en 

historisk text. Detta analysverktyg kan däremot ha olika egenskaper, historisk empati är som sagt att 

förstå dåtidens aktörer utifrån deras perspektiv. En annan egenskap är att ha empati för historiska 

aktörer genom ett nutida perspektiv. Ett exempel från studien är att en elev som känner empati för ett 

dåtida fattigt förhållande uttrycker att de borde haft mer pengar eftersom det inte gått så illa för dem 

då. Eleven känner empati för dessa människor i historien men har ett nutida perspektiv genom att 

pengar inte borde varit ett så stort problem.  

 

Att etablera historiskt perspektiv på en dåtida händelse innebär att försöka se på händelsen på samma 

sätt som människor på den tiden gjorde. Att till exempel förstå varför människor valde att emigrera 

till Amerika på 1800-talet utifrån deras perspektiv och inte utifrån det perspektiv vi har idag. Även 

detta begrepp har olika egenskaper som analysverktyg i denna studie. Det används på elevernas 

samtal som ett sätt att se vilket perspektiv eleverna hade i samtalet, historiskt, nutida eller framtida 

perspektiv. Att tillägga är att eleverna inte gjort fel i att använda nutida eller framtida perspektiv när 

de samtalade, det visar snarare på hur de använder sig av de tre tidsdimensionerna.  

 

För att summera detta så kommer begreppen historik empati och historiskt perspektiv användes 

genom dess olika egenskaper som jag givit dem som analysverktyg för denna studie. För att det ska 

bli enklare att se hur dessa används och vad de tillför i studiens resultat appliceras de på olika 

tematiska kategorier som eleverna själva skapat genom samtalen utifrån den historiska berättelsen. 

 

 

 

                                                 
36 Lévesque (2008). s. 164, 168, 169 
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2.4.2 Analysverktyg för tidsdimensionerna 

Huvuddelen av den teoretiska utgångspunkten ämnar att användas som verktyg för att besvara 

forskningsfråga 2. Här kommer vi in på begreppet historiemedvetande vilket även är en del av den 

anglosaxiska historiedidaktiken. Med grund i vad studiens första frågeställning kom fram till så förs 

en diskussion över huruvida eleverna förhöll sig till de tre tidsdimensionerna i deras samtal utifrån 

den historiska berättelsen.  

 

Historiemedvetande är något som alla människor har. Utan att tänka på det så reflekterar människan 

över sina eller andras val eller känslor i dåtiden och ställer det till sin nutid, och att inte glömma 

framtid. Klas-Göran Karlssons definition av begreppet citerades tidigare i forskningsläget men tåls 

att upprepas: Den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset 

av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling.37 

Begreppet historiemedvetande är med andra ord inte låst som en förklaringsmodell inom 

samhällsvetenskaplig orientering i tid, utan används konstant av alla människor när än de möter ett 

val i sin vardag. Vad har jag för erfarenheter och kunskaper som hjälper mig fatta ett beslut idag? 

Vilka konsekvenser får detta beslut i framtiden? Vi använder alltså dåtiden för att fatta beslut i nutiden 

och föreställer oss hur beslutet kommer påverka oss i framtiden. 

 

Användandet av historiemedvetande med fokus på tidsdimensionerna som analysverktyg av 

elevernas samtal ger en bild av hur eleverna verbalt lyckats förmedla sina tankar kring en historisk 

text i förhållande till dåtid, nutid och framtid. Plockar de med nutida förhållanden eller händelser i 

deras samtal om dåtiden och på vilket sätt? Förmedlar de någon föreställning om framtiden genom 

kunskap om dåtiden och nutiden? En intressant aspekt att notera här är även att orden dåtid, nutid och 

framtid kan innefatta olika funktioner i ett resonemang i historia. Det jag hittills tagit upp är att dåtid 

är historien, nutid innefattar en nära samtid i vilket vi lever i idag och framtid innefattar då imorgon 

och framåt. Men det går även att applicera detta på den historiska aktörens samtid. Om vi tar den 

historiska berättelsen som exempel och säger att dåtid innefattar tiden innan Oskar och Kristina 

(huvudkaraktärerna i berättelsen) hade börjat fundera på att emigrera till Amerika, till exempel när 

de gifte sig, vilket nämns att de tidigare gjort. Nutid innefatta då någon form av samtid för Oskar och 

Kristina i berättelsen, till exempel när de bestämt sig för att emigrera till Amerika. I detta fall så är 

framtid exempelvis då de anlände till Amerika. Detta innebär att eleverna kan visa på två olika 

egenskaper inom historiemedvetande i deras samtal, den första att nutid är idag 2018 och den andra 

att nutid är en specifik sekvens i berättelsen om Oskar och Kristina. 

                                                 
37 Karlsson (2009). s. 49 
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3. Metod 

Under detta kapitel presenteras metoden för denna studie, vilket utgör en central del för 

undersökningens resultat. Det presenters i sju underrubriker som beskriver viktiga aspekter för hur 

undersökningen har konstruerats och genomförts.  

 

3.1 Design 

För denna studie har en kvalitativ metod valts, anledningen till det är att den ämnar att studerar 

individers förmåga att i grupp tänka historia som tre tidsdimensioner, då, nu och sedan. Genom en 

kvalitativ studie menar Alan Bryman att resultatet kan leda till hur förmågorna faktiskt är eller kan 

vara, det blir en djupare analys av studiens syfte.38 Inom ramen för studiens metod krävs en aspekt 

på hur underökningen analyseras, för detta har en samtalsanalys valts. Det innebär att ett naturligt 

samtal spelas in och skrivs ned för att därefter kunna göra en noga och detaljerad analys av vad 

samtalet handlade om.39 Denna analys genomfördes utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som 

valdes ut i förhållande till empirin. Detta innebär att studien bygger på en induktiv ansatts, vilket 

betyder att studiens slutsats grundar sig i undersökningsmaterialet och inte på den teoretiska 

utgångspunkten.40 

 

Samtalen genomfördes som fokusgruppsintervjuer, den mest traditionella metoden är att en person 

intervjuar en annan person. Att intervjua flera personer samtidigt innebär ett större fokus på att hålla 

igång ett samtal snarare än att ställa specifika frågor. I jämförelse till den traditionella intervjun kan 

respondenterna (de som medverkar i undersökningen) påverka varandra, resultatet blir ett samspel av 

dessa individer. Syftet med fokusgruppmetoden är att ett visst antal personer väljs ut där samtliga 

varit delaktiga i en viss situation.41 I denna studie gick samtliga respondenter årskurs nio på en svensk 

högstadieskola och har fått likvärdig undervisning i ämnet historia, samt att deltagarna läste och fick 

uppläst för sig en historisk berättelse. Fördelen med fokusgrupper menar Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann är att deltagarna kan skapa en livligare och spontanare diskussion och på så vis får 

undersökningen en rikare mängd av personliga synpunkter och åsikter. Av denna anledning har 

fokusgruppsintervjuer valts för denna undersökning. Storleken på fokusgrupper varierar, men Kvale 

och Brinkmann enas om att det oftast rör sig mellan sex till tio personer.42 För denna studie har 

stoleken på grupperna valts till fem personer. 

                                                 
38 Bryman (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 340-341 
39 Bryman (2011). s. 468 
40 Bryman (2018). s. 49-50 
41 Bryman (2011). s. 446-447 
42 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 191 
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3.2 Urval 
Som nämnt ovan utgörs denna underökning av fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs nio på 

grundskolan, urvalet av deltagare begränsas redan här. Den viktigaste aspekten i val av deltagare för 

fokusgrupper menar Bryman är att samtliga ska inneha liknande erfarenheter beträffande det syfte 

som studien ämnar att undersöka.43 En annan aspekt att ta hänsyn till är om deltagarna känner 

varandra sen innan eller inte. Det kan ha både för och nackdelar. Bryman tar upp att personer som 

redan känner varandra ofta har ett samspelsmönster, det kan till exempel redan finnas en existerande 

ledare i gruppen, vilket kan göra att de andras åsikter inte kommer fram lika bra. En fördel med att 

använda personer som redan känner varandra är att de är mer bekväma med att vidhålla en mer öppen 

diskussion.44 I undersökningen för denna studie kände respondenterna varandra väl innan 

intervjuerna, detta var ett aktivt val. Min bedömning var att ungdomarna bli mer bekväma i att 

diskutera med personer de känner än personer de inte känner. De sammanlagt tio eleverna som 

deltagit i studien valdes inte för någon specifik anledning, 30 elever tillfrågades och tio av dessa 

gjorde ett aktivt val att vilja delta i studien.  

 

Ytterligare aspekter att ta ställning till är antalet deltagare och antalet träffar. Bryman menar att det 

råder stora skillnader om vad forskare anser om detta. Han själv anser att stora grupper kan tendera 

till att varje deltagare får för lite plats och det blir inte ett djupgående resultat, som en kvalitativ studie 

ämnar att få fram. De kan även göra att deltagarna inte känner sig bekväma att gå med i diskussionen 

för rädslan att flera andra i gruppen innehar mer kunskap om samtalsämnet.45 Av denna aspekt valdes 

antalet elever i varje grupp till fem stycken. Antalet träffar, alltså hur många grupper, som denna typ 

av undersökning använder sig av varierar kraftigt enligt Bryman. Enligt vad han kommit fram till så 

kan det röra sig mellan 6-52 grupper i olika kvantitativ studier, det beror helt enkelt på studiens syfte 

och omfång. Bryman poängterar att valet av antalet grupper oftast väljs utifrån hur lång tidsperiod 

studien har till förfogande. För många grupper kan vara allt för tidskrävande i förhållande till vad det 

ger studien.46 För denna studie har två fokusgrupper intervjuats, detta anser jag som forskare vara 

tillräckligt i förhållande till det valda syftet samt arbetets omfång. 

 

 

 

                                                 
43 Bryman (2011). s. 455 
44 Bryman (2011). s. 456-457 
45 Bryman (2011). s. 453 
46 Bryman (2018). s. 607 
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3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden för denna undersökning bestod av en påhittad historik berättelse som grundar sig på 

välkänd fakta, vilken är skapad av mig som forskare för studien.47 Den handlar om ett gift pars 

utvandring från Grava socken utanför Karlstad till Amerika på 1850-talet. Denna berättelse har en 

betydande roll i studien. Syftet med berättelsen var att ge eleverna en kunskap om dåtiden som de 

kunde samtala utifrån. Att föra resonemang kring historia i grupp kräver en gemensam nämnare, 

kunskap om dåtiden. Eftersom elevernas historiska kunskapsbas kan vara aningen begränsad samt 

varierande krävdes denna berättelse som den gemensamma nämnaren.  

 

Berättelsen skapades med grund i Bernad Eric Jensens hjälpfunktioner för att resonera historia. Den 

första funktionen handlar bland annat om att bli medveten om samhörigheten till tidigare 

generationer.48 Därför valdes emigrationen från Sverige till Amerika eftersom den enkelt går att 

koppla till att huvudpersonerna levde i närheten av den stad eleverna bor i samt att migration är och 

har varit en nationell fråga den senaste tiden. En fråga som eleverna dagligen kommer i kontakt med 

i undervisningen samt att många elever på skolan de går på är nyanlända till Sverige. Den andra 

funktionen av Jensen innebär att möta andra levnadssätt och kulturer genom att förflytta sig i tid och 

rum, via detta resonera kring likheter och skillnader.49 Genom detta fick berättelsen två karaktärer 

som levde på 1850-talet i ett fattigt Sverige som småbönder precis utanför Karlstad. Samma stad som 

eleverna bor i men i en helt annan kultur och annat levnadssätt än vad eleverna känner till men att de 

ändå kan se likheter och inte bara skillnader genom den migration som ägde rum. Den tredje 

funktionen som Jensen tar upp handlar om att ”lära av livet”, att använda sin kunskap om det förflutna 

för att förstå konsekvenser i nutiden och framtiden.50 Av denna anledning fick berättelsen en sorgsen 

karaktär med svåra förhållanden och svåra val att göra i livet. Den sista av Jensens funktioner som 

använts i skapandet av denna berättelse beskriver förmågan att resonera historiska dilemman, att ta 

ställning till hur människor i historien rättfärdigat sina handlingar och att diskutera kring 

kontrafaktiska handlingsscenarier.51 Berättelsen fick genom detta en problematisk handling där 

eleverna gavs möjlighet ett diskutera och problematisera Oskars och Kristinas val i livet. 

Under själva intervjuerna skulle berättelsen vara den faktor som påverkade elevernas samtal. Därför 

har inga specifika följdfrågor skrivits ned då endast frågor om själva berättelsen skulle ställas 

                                                 
47 Se Bilaga 1 
48 Jensen (2003). s. 68-70 
49 Jensen (2003). s. 68-70 
50 Jensen (2003). s. 68-70 
51 Jensen (2003). s. 68-70 
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alternativt följdfrågor beträffande något som eleverna pratade om. Försiktighet bör tas vid att ställa 

upp allt för strukturerade frågor i intervjuguiden, det kan leda till stela svar och svårighet att få igång 

en levande diskussion. Det är även viktigt att gruppledaren inte är för tyst under intervjuerna, det kan 

leda till att deltagarna blir osäkra på om de har fel i det de säger och blir istället passiva. Det är således 

viktigt att gruppledaren visar intresse i diskussionen vilket uppmanar deltagarna att fortsätta.52 

 

Eftersom studien ämnar att undersöka hur eleverna lyckas samtala kring tidsdimensionerna genom 

att resonerar historia utifrån en historisk berättelse kan det antas nödvändigt att frågor angående 

kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid skulle ställas. Detta anser jag som forskare skulle ge 

studiens resultat en falsk bild av elevers förmåga. Enligt den forskning som studien tidigare tagit upp 

innehar alla människor förmågan till ett historiemedvetande och eleverna hade förmodligen inte haft 

några problem med att prata kring kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid om jag som gruppledare 

ställt frågor om det. Således anser jag det vara mer intressant att undersöka elevernas samtal kring 

den historiska berättelsen utan ledande frågor angående samband mellan tidsdimensionerna. I frågan 

om denna undersökning grundar sig i strukturerade eller ostrukturerade intervjuer kan ingen klar 

ansatts sättas. Eftersom berättelsen på något vis strukturerat och påverkat elevernas samtal kan 

intervjuerna ses som strukturerade, dock har inga strukturerade frågor ställts vilket gör denna 

undersökning till ett mellanting av dessa två intervjumetoder. 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna med fokusgrupperna har ägt rum i en mindre sal, ett grupprum, på de deltagande 

elevernas högstadieskola. Jag började med att presentera mig och beskrev kortfattat vad studien 

handlar om samt hur intervjun skulle gå till. Därefter fördes ett kort samtal kring vad eleverna sysslade 

med i skolan nu när sommarlovet inte var långt borta, detta för att lätta upp stämningen i gruppen 

innan samtalet skulle ta vid. Själva intervjun började som nämnt ovan med att jag läste upp den 

historiska berättelsen och ställde därefter en fråga om vad de tänkte på eller kände efter att fått lyssna 

på detta.  

 

Som gruppledare under intervjuer i fokusgrupper är det viktigt att inte styra deltagarna, utan att en 

mer fri diskussion förs. Därför lade jag mig inte i diskussionen så länge den flöt på. Om diskussionen 

tenderar att gå långt från ämnet kan gruppledaren försöka styra tillbaka den inom ämnets ramar, 

Bryman poängterar dock att detta ska göras med försiktighet. En diskussion som flyter på bra kan 

                                                 
52 Bryman (2011). s. 419-20 
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förstöras av att ledaren lägger sig i, deltagarna kan hitta tillbaka till ämnet själva och fortsätta 

diskussionen.53 Därför har dessa intervjuer inte varit strukturerade eller styrande, utan en mer öppen 

diskussion har ägt rum. Det finns däremot tillfällen i intervjuer med fokusgrupper där det kan vara 

bra om gruppledaren går in och ställer följdfrågor. Ett sådant tillfälle är om diskussionen närmar sig 

något intressant för studiens frågeställningar, då kan det vara god idé att som gruppledare gå in och 

ställa följdfrågor angående just det, men inte för ledande frågor eftersom det kan påverka deltagarnas 

svar och vidare diskussion.54 Under intervjuerna var jag noggrann med att inte ställa någon fråga som 

skulle kunna ses som ledande mot en diskussion angående kopplingar mellan tidsdimensionerna. 

Däremot visade jag intresse för det eleverna samtalade om via mitt kroppsspråk, detta för att 

uppmuntra eleverna till att fortsätta diskutera. 

3.5 Datainsamling 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, samt att anteckningar fördes. Anteckningar kan 

exempelvis handla om vilken person det är som pratar, vilket underlättar transkriberingen av 

materialet för att sära på vilken person som sagt vad. Bryman poängterar att den största svårigheten 

med gruppintervjuer är att transkribera materialet, att i efterhand skriva ned exakt vad som har sagts. 

Detta menar han underlättas av att spela in hela intervjun.55  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att mäta undersökningars kvalitet. Jan Trost 

beskriver att om en undersökning innehar hög grad av reliabilitet innebär det att en annan forskare 

ska kunna genomföra likadan undersökning vid ett senare tillfälle och uppnå så likt resultat som 

möjligt. Detta innebär dock att studien bör upprepas kort tid efter originalstudien, eftersom 

samhällsvetenskapliga processer tenderar att förändras över tid. Eftersom reliabiliteten innebär att 

mätningen av studiens resultat bör bli densamma vid ett senare tillfälle utgör den sig bättre i en 

kvantitativ studie, där exempelvis stapeldiagram baserat på enkäter utgör resultatet. Vid en kvalitativ 

intervjustudie ska således intervjuerna ske under likadana omständigheter som originalstudien. Den 

som leder intervjuerna måste agera på liknande vis som den tidigare forskaren, det kan till och med 

handla om tonläge när en fråga ställs. Därför ter sig reliabiliteten i en kvalitativ studie ofta aningen 

vag.56 För att öka reliabiliteten på denna studie hade en kvantitativ enkätstudie kunnat utgöra 

resultatet, men eftersom jag anser att det är mer intressant för studiens syfte att gå djupare i elevernas 

                                                 
53 Bryman (2011). s. 453 
54 Bryman (2011). .s. 454-455 
55 Bryman (2011). s. 449-450 
56 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 131-132 
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historiemedvetande så valdes en kvalitativ intervjustudie. Alan Bryman skriver att en kvalitativ studie 

kan öka reliabiliteten genom att tydligt visa på hur forskningsprocessen har gått till. Det handlar till 

exempel om hur respondenterna valts ut, hur intervjuerna genomförts, att de spelats in och ordagrant 

transkriberats samt hur analysen på undersökningsmaterialet har gått till.57 

 

När det kommer till validitet handlar det om att studien ska mäta det som den är avsedd att mäta. Om 

en studie exempelvis ska mäta hur många gånger i veckan personer utför någon form av fysisk 

aktivitet och svarsalternativen är aldrig, sällan eller ofta så mäts något helt annat. Även validiteten 

utgör sig mer användbar i en kvantitativ studie jämfört med en kvalitativ. Eftersom att både reliabilitet 

och validitet framförallt är utformat för kvantitativa studier används begreppen i kvalitativa studier 

som ett sätt att mäta trovärdigheten i studien. Trost menar att forskaren måste visa på att studien har 

genomförts på ett seriöst sätt, att till exempel intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant 

och att frågorna i intervjuguiden är relevanta gentemot studiens frågeställningar och syfte.58 En 

djupare diskussion angående denna studiens trovärdighet beskrivs i diskussionskapitlet.  
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
Ett forskningsprojekt som kan innefatta känslig information om personer går under 

etikprövningslagen. Den känsliga informationen kan handla om politiska åsikter, etniskt ursprung, 

ras, religiös övertygelse och personuppgifter, så som namn. Detta innebär att all forskning som 

innehåller känsliga uppgifter om en eller flera personer ska etikgranskas.59 De intervjuer (vilka 

spelades in) som utgör resultatet för denna studie kan innehålla känslig information om specifika 

personuppgifter, vilket innebär att undersökningen behöver ta hänsyn till vissa aspekter som 

vetenskapsrådet har tagit fram. Individskyddskravet är ett skydd för de individer som ingår i 

undersökningen, det delas upp i fyra huvudkategorier; informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet.60  

 

Genom att jag som forskare i förväg skickade ut informationsbrev61 till eleverna som beskrev studiens 

syfte och genomförande samt att deras medverkan i undersökningen var frivillig så har studien tagit 

hänsyn till informationskravet samt samtyckskravet.62 Denna information återupprepades vid mötet 

med eleverna innan intervjuerna satte igång. Studien har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet 

                                                 
57 Bryman (2018). s. 468 
58 Trost (2010). s. 132-134 
59 Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. s. 48-49 
60 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 6 
61 Se bilaga 2 
62 Vetenskapsrådet (2002). s. 7, 9, 10 
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genom att aktivt undvika information i undersökningen om vilken skola eleverna går på, den ända 

information som finna är att eleverna går på en högstadieskola i Karlstad. Under intervjutillfällena 

som spelades in uppkom även vissa av elevernas riktiga namn vilka inte tagits med i transkriberingen 

utan eleverna har fått fiktiva namn i form av elev 1-5 och A-E. Det inspelade materialet bevaras även 

oåtkomligt för obehöriga.63 I informationsbrevet till eleverna framgick det även att 

undersökningsmaterialet enbart kommer användas i forskningssyfte samt att om någon annan 

forskare i framtiden tar över materialet så krävs fortfarande hänsyn till individskyddskravet.64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Vetenskapsrådet (2002). s. 12 
64 Vetenskapsrådet (2002). s. 14 
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4. Undersökning 

I detta kapitel framförs resultatet från de två fokusgruppsintervjuerna. De deltagande eleverna fick en 

historisk berättelse uppläst för sig och fick därefter frågan; Vad tänker ni på efter att ni fått höra denna 

berättelse? Syftet med detta kapitel är att bena ut vad som blev resultatet av dessa samtal, vad valde 

eleverna att prata om? Förhåller sig samtalen till de tre tidsdimensionerna nu, då och sedan? Vilka är 

studiens forskningsfrågor. Samtalen kommer som nämnt tidigare analyseras med hjälp av de verktyg 

som utgör studiens teoretiska utgångspunkt. I styckena mellan citaten från samtalen diskuteras vilka 

tematiska kategorier jag ser, vilken egenskap inom historisk empati eleverna förmedlar samt om de 

anammat dåtida, nutida eller framtida perspektiv. De tematiska kategorierna kommer jag förenkla i 

texten till ordet tema, detta för att få en mer flytande text.  

 

Undersökningsmaterialet kommer att analyseras i delar. Det uppkommer naturliga pauser i samtalen 

där eleverna inte vet hur de ska fortsätta. Då har jag kommit in i samtalet och ställt en fråga om vad 

de exempelvis tänkte om ett visst stycke eller del i berättelsen, vilket fått samtalet att fortsätta. Jag 

valde att inte ställa några ledande frågor som kunde få dem att börja prata om tidsaspekterna. Till 

exempel; Tror ni att det finns någon likhet med denna berättelse och den invandring som pågår i 

Sverige idag? Denna fråga hade inneburit att jag planterat en idé hos eleverna och att de på så vis 

börjar prata om berättelsens innehåll i förhållande till nutiden, vilket hade givit en falsk bild av hur 

eleverna självmant samtalar kring en historisk text. De deltagande eleverna är anonyma i studien och 

presenteras i fokusgrupp 1 som elev 1-5 och i fokusgrupp 2 som elev A-E. Studien tar inte hänsyn till 

genustillhörighet. Samtliga citat är ordagrant tagna från transkriberingen av intervjuerna plus att 

samtlig data är medtagen i undersökningen. Se litteraturlista för när källmaterialet skapats.  

 

4.1 Genomgång och analys av samtalen 

 

4.1.1 Fokusgrupp 1 

Första delan av detta samtal visade på en tydlig mjukstart där eleverna inte riktigt kom igång med 

någon diskussion angående specifika delar i berättelsen, de pratade snarare ganska allmänt om vad 

de kände om berättelsen. 
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Gruppledaren: Är det något speciellt ni tänker på nu när ni fått lyssna på berättelsen? 

Elev 1: Mest att de måste vart jätteförkrossande att komma dit och… a men komma till 

den verkligheten med alla förhoppningar som man hade på framtiden. 

Elev 3: Om man redan hade det tufft i Sverige dessutom liksom och då får man höra alla 

dom hära drömmarna om Amerika och så och liksom att kunna flytta dit och få det bättre 

för dom gör ju vad som helst för att kunna få det bättre men egentligen så är ju den en hel 

skam så att säga för de dom fick, var ju ännu mer urusla förhållanden. 

Elev 2: Det är ju säkert… jag skulle kunna tro att det var liksom som, eller dom som har 

råd att betala får ju säkert ett jättebra liv.  

Elev 3: Men de flesta var ju inte rika, det är därför dom åker dit. För att kunna försörja 

sig bättre. 

Ordet framtiden uppkommer här av elev 1, vilket innefattar den egenskapen att se på berättelsen med 

ett historiemedvetande utifrån Oskars och Kristinas samtid. Det man framförallt ser här är att eleverna 

anammade historisk empati till karaktärerna i berättelsen. Elev 3 framför även ett historiskt perspektiv 

med att Oskar och Kristina hade det svårt i Sverige, att de fick information om hur mycket bättre det 

skulle vara i Amerika och att de därför valde att resa dit. Elev 2 tog upp temat fattiga och rika, att rika 

personer förmodligen hade det lättare när de kom till Amerika jämfört med Oskar och Kristina som 

var fattiga. Efter en kort tystnad väljer jag att ställa en ny fråga, men håller mig fortfarande allmänt 

om berättelsen. 

 
Gruppledaren: Är det något speciellt i berättelsen som ni tänker på lite extra? Som ni 

liksom reagerade på extra mycket. 

Elev 3: Asså jag hade ju hört allt detta förut, dem hade det ju sådär då. Det var ju såklart 

hemskt. Att dem fick samma urusla förhållanden, kanske ännu sämre. Å att dem tillslut 

inte kunde försörja sig överhuvud taget och att Oscar till slut dog då. Och att deras barn 

var ju fortfarande kvar i Sverige, då hade dem ingen pappa och mamman drog någon 

annanstans.  

Elev 1: Jag tänkte också på det med, att man skrev på ett kontrakt på vad man skulle göra 

när man gifte sig  

Elev 4: Ja de va jättespeciellt 

Elev 1: För de hade jag inte hört innan att man gjorde  

Elev 5: Men hade alla samma kontrakt? Asså som när man gifte sig i Sverige så gäller det 

här. Eller vart det olika för olika familjer? 

Lite förklaring om detta giftemålsavtal… 
 

Elev 1 belyste temat giftemålsavtal, det mellan Oskar och Kristina som beskrev vad Kristinas 

arbetsuppgifter var på gården. Det intressanta här är att eleverna först och främst inte riktigt tror på 

att detta stämmer, att det låter lite för konstigt för att vara sant. De börjar med andra ord att ta in sina 
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nutida perspektiv i sina värderingar och tankar om berättelsen. Det hade ju vart konstigt om ett sådant 

avtal skulle skrivas idag, det finns inte i deras värld att det kan gå till på det sättet. Så viss koppling 

till nutiden finns här, dock utan hänsyn till att detta utspelar sig för över 150 år sedan, de ser inte på 

giftemålsavtalet genom ett historiskt perspektiv utan ett nutida perspektiv. I nästa del av samtalet 

valde jag att sätt fokus på en specifik del i berättelsen. Den fick viss effekt utan att vara en ledande 

fråga, utan en upprepning av texten.  

 
Gruppledaren: Vad tänker ni på när de kom till New York? Att dem fick tilldelat sig en 

sovsal tillsammans med andra invandrare? Och det är lite svårt att få jobb, dem kan inte 

språket och så där. 

Elev 5: Men de känns som att det är så nu också 

Elev 1: Ja en skildring av idag 

Elev 5: Ja men kanske inte precis så men. 

Elev 3: Ja nu har vi ju lite bättre förhållanden men det är ju ändå liknande, som det var 

då 

Elev 1: Ja med språket och så. 

Elev 4: Ja men typ, när man invandrar till ett nytt land, det är klart det är svårt för man 

kan ju inte språket och dom kanske inte kan det språket som man pratar och man kanske 

inte kan det dem pratar så man kan ju inte kommunicera precis, så då blir det svårt att 

kunna göra nått.  
 

Fyra av eleverna deltog i denna del av samtalet och samtliga såg likheter med dagens invandring i 

Sverige, utan att egentligen nämna den kopplingen. Tydligaste kopplingarna gjorde elev 1, 3 och 5 i 

början av samtalet, att det är så nu också, att det är en skildring av idag samt att det är lite bättre 

förhållanden idag. Det framkom dock inget resonemang angående varför de såg sambanden. En 

klockren koppling mellan nutid och dåtid hade varit att ta upp likheten med dagens asylboenden, 

vilket de på något sätt gjorde utan att nämna det. Elev 1 anknöt till temat språk, vilket elev 4 spann 

vidare på angående svårigheten att komma till ett nytt land och inte kunna språket. Detta har eleverna 

ofta en vardaglig kontakt med eftersom de har nyanlända elever på skolan med annat modersmål, 

vilket innebär att de ser likheter mellan då och nu i form av likheter mellan deras nutida kultur och 

den kultur som var i Amerika under 1850-talet. Samtalet fortsätter: 

 
Elev 2: Sen massinvandring liksom, ja om det är.. eller ja det har ju vart mycket 

invandring men inte liksom på samma ställe direkt. 

Elev 4: Jag tycker det är så synd att när man tror att allt ska bli så bra så blir allt bara 

värre. 
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Gruppledaren: Elev 2 du pratade lite om massinvandringen där, att den utvandringen som 

skedde speglade något annat eller vad tänkte du? 

Elev 2: Ja och sen att det var så mycket tyskar och irländare som de va och inte bara från 

Sverige typ utan från många delar. Speciellt Europa som liksom flyttade till Amerika, 

dom ville starta ett nytt liv. Det är ju lite liknande, eller a det är ju kanske inte direkt från 

svält och fattigdom men från krig liksom dom vill ju på samma sätt få ett nytt liv i Sverige. 

 

Elev 2 tog upp ytterligare ett tema, massinvandring; Sen massinvandring liksom… det har ju vart 

mycket invandring men inte liksom på samma ställe direkt… Det är ju lite liknande… Min 

uppfattning av vad eleven menade i denna del av samtalet är att det pågått och pågår en 

massinvandring från mellanöstern till flera länder i Europa i vår samtid och att den på något vis liknar 

massinvandringen till Amerika under 1800-talet. Men att det då skedde utvandring från flera länder 

och invandring till framförallt ett land och att det nu är tvärt om, centrerad utvandring men spridd 

invandring. Elev 2 beskrev både likheter och skillnader mellan då och nu samt att det innefattar olika 

kulturer. Tolkningen av att elev 2 kopplar till nutida invandring bygger jag på att det framkom ett 

skifte i tempus; Ja och sen att det var så mycket tyskar och irländare… det är ju lite liknande… 

Eleven pratar först i imperfekt (dåtid) och sedan i presens (nutid). Efter följdfrågan till elev 2 så 

beskrev eleven att migrationen från mellanöstern inte handlar om svält och fattigdom idag utan om 

krig. Även om detta inte riktigt stämmer så visar eleven ändå på en ytterligare skillnad mellan dessa 

två stora folkomflyttningar. Samtalet fortsätter: 

 
Elev 3: Men det där är ju också liksom som ett enda stort maktspel mellan de rika känns 

det som för.. aa om de rika skulle minska på sin inkomst betydligt så skulle det va nästan, 

jag vet inte hur många procent det skulle minska men det skulle i alla fall va nästan liksom 

inga fattiga kvar men det kanske, visst det finns ju fattiga kvar men de skulle ju va 

betydligt mindre fattigare kvar. 

Elev 1: Ja om alla hjälps åt o dra. 

Elev 3: Ja exakt, ja och dom som till exempel jobbar för HM eller andra sånna företag 

dom får ju nästan ingen lön överhuvud taget medans HM får in massa o massa med pengar 

för att vi köper och köper av dom.  

Elev 4: Ja det är ju så konstigt, för sånna stora företag. Dom tjänat jättemycket pengar 

men dom som jobbar åt dom tjänar typ ingenting.  

Elev 1: mm, de är ju… 

Elev 4: Men det är ju för att dom vill behålla pengarna helt enkelt.  

Elev 3: Ja dom har fått smaka lite på de så vill man bara ha mer o mer o mer. Som en jäla 

typ drog, det går till huvudet till slut och man kan inte riktigt tänka klart liksom  

Elev 2: Dom har ju inga krav på att ge arbetarna bättre förhållanden liksom eftersom att 

arbetet liksom utförs i U-länder där det inte är samma krav på förhållandena och så.  
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Elev 3: Ja där lagarna kan manipuleras lite och så. 

Elev 5: Men vart det typ inte på syslöjden som vi typ kollade på nån film, då så typ om 

Bangladesh eller något sånt dära, då så tjänade dom typ bara några kronor per dag, så 

dom hade liksom inte råd knappt med mat och typ det var några tjejer dom hade inte ens 

mensskydd och sånt. Men dom var ju tvungna att ha det så dom fick offra sina pengar för 

det istället för mat.  

 

Här kom en intressant diskussion angående temat kapitalism. Först i Sverige angående personal på 

företaget H&M (Hennes & Mauritz) som de menar tjänar dåligt med pengar i jämförelse till företagets 

vinst. En tydlig koppling sker här vad gäller förhållandena i Sverige under 1850-talet i samspel med 

dagens kapitalism. Oskar och Kristina var fattiga i Sverige även om de arbetade hårt och chanserna 

att gå från fattig bonde till exempelvis rik godsägare vad minimala. På samma vis tolkar jag samtalet 

angående personal på stora klädföretag idag. Det de egentligen pratade om är huruvida orättvisor äger 

rum i världen idag vilket kom upp på agendan eftersom att de kände historisk empati för Oskar och 

Kristina och deras otur eller orättvisa behandling. Sedan löpte samtalet vidare till världen och 

förhållanden i U-länder där de tog upp barnarbete; …det var några tjejer dom hade inte ens 

mensskydd och sånt. Eleverna framför inte att de kopplar detta till berättelsen, men utan berättelsen 

hade detta samtal inte ägt rum. Vetskapen om att Oskars och Kristinas barn fick stanna hemma i 

Sverige och arbeta på gården kan va en koppling som elev 5 gjorde. Med andra ord att Sverige under 

mitten av 1800-talet hade fler liknelser med dagens U-länder än med dagens Sverige. Denna koppling 

skedde förmodligen omedvetet, vilket bara stärker Klas-Göran Karlssons uppfattning om att 

historiemedvetande är något som vi använder oss av utan att vi tänker på det.65 Samtalet fortsätter: 

 
Elev 3: Ja och det är ju liksom att alla hade ju urusla förhållanden på den tiden och de 

kunde inte språket och de kunde inte få jobb lika lätt men då var det ju så att många av 

de emigranter som anlände blev ju då väldigt fattiga och så och de kunde inte försörja sig 

och så som vi har och Oscar och Kristina ähmm hur e,*skrattar*, aa hur dom hade de då 

dom var ju också väldigt väldigt fattiga och många utav dom som dom kände var också 

väldigt fattiga så dom sa ju också så att i historien att det inte fanns många rika där dom 

bodde men aa.  

Elev 5: Ja visst dem fick ju jobb men det var ju inga bra betalda liksom. 

Elev 1: Ne, och väldigt farliga. 

Elev 2: Jag tänkte att dom, känns som dom borde kunna liksom antingen smuggla sig in 

på ett tåg, om det gick ett tåg dit eller försöka liksom bara åka med nån häst och vagn. 

Transportera något mellan New Uppsala och såhär eller i alla fall en bit på vägen eller… 

                                                 
65 Karlsson (2009). s. 47-49 
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Elev 1: New Uppsala låg väl också i Minnesota? Det var ju typ samma klimat som i 

Sverige, det var därför många åkte dit. 

 

Elev 3 samt till viss del 5 och 1 spann vidare på temat fattigdom och återkopplade till berättelsen. 

…de kunde inte försörja sig och så som vi har… Eleven menar förmodligen ”som vi kan”, vilket 

visar på historisk empati angående att de inte hade samma förutsättningar som vi har i Sverige idag, 

vilket visar att eleven kopplat historiskt perspektiv med nutida perspektiv. Efter lite tystnad i rummet 

väljer jag att fokusera samtalet mot en del i berättelsen som handlar om jämställdhet. Detta mynnade 

ut i en lång diskussion angående temat falsk propaganda.  

 
Gruppledaren: Mmh, är det något annat ni tänker på kring texten? Om vi tar det här i 

början här till exempel att Kristina såg väldigt mycket fram emot att det skulle vara mer 

jämställt mellan män och kvinnor i Amerika. Vad tänker ni kring de? 

Elev 3: Asså det var väl inte direkt så jättesant om man säger så vad man hörde i texten 

utan de va väl mer bara vad folk sa och sa till sig själva var sant för att liksom kunna hålla 

ut om man säger så och få lite hopp.  

Elev 1: Aa de va väl så att man nästan hittade på grejer. 

Elev 3: Ja exakt man hittade liksom på grejer för att kunna nå ut liksom att saker som 

man vill skulle vara sant va sant. 

Elev 4: Ja jag tror också det va så att om det var något man tyckte var dåligt här så var 

det säkert mycket bättre med saker där. 

Elev 3: Och dessutom så har dom ju hört det från massa andra personer som också liksom 

trott samma sak, vart det kommer ifrån vet jag ju inte men de va ju typ så att de.. dom 

intala sig själva att det var bättre där.  

Elev 1: Fast från början kanske det var att det kom från ömm a men Amerika, aa men att 

alla är lika men och sen också att det blev, eller att man tolka det liksom som att alla 

kvinnor och män va lika liksom även fast det inte var så. 

Elev 2: Det spreds falska rykten. 

Elev 3: Det var ju liksom så att Amerika ville få in mer personer men också arbetskraft 

om man säger å för att tjäna mer, men det kanske också var ömm….. falsk propaganda  

Elev 1: A men man har ju sätt sånna här ömm.. ne men sånna här ömm.. kort vad heter 

det? 

Elev 4: Vykort. 

Elev 1: Ja vykort, de e sånna där… typ potatisar som är stora som hästar. 

Elev 2: Också är de som en sån där pumpa som tog upp en hel vagn sådär o lökar. 

Elev 1: Så då var väl aa, antagligen var det så att man hittade på propaganda för att man 

ville få dit folk.  

Elev 5: Sen var det ju några som fick det bra, och dom spred och dom kanske hade bättre 

möjlighet att sprida.  
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Utifrån denna del av samtalet är det tydligt att eleverna fått undervisning i falsk propaganda som kom 

från Amerika för att locka till sig invandrare. För det mesta uppfattar jag inte att eleverna medvetet 

kopplade till nutid eller framtid, däremot säger elev 1 något intressant; Fast från början kanske det 

var att det kom från ömm a men Amerika, aa men att alla är lika men och sen också att det blev, eller 

att man tolka det liksom som att alla kvinnor och män va lika liksom även fast det inte var så. Min 

uppfattning av vad eleven menade är att Amerika skapade falsk propaganda om att det var mer 

jämställt där än i Sverige men att det inte var så. Det som födde denna kommentar av elev 1 var 

kopplingen mellan jämställdhetsfrågan och falsk propaganda, så på sätt och vis ansåg eleven att 

Amerika försökte locka till sig fler kvinnor genom reklam som menade på att deras förhållanden 

skulle bli bättre om de reste till Amerika. Jämställdhetsfrågan återkommer på agendan för eleverna i 

skolan på en helt annan nivå än för till exempel 13 år sedan, då jag gick årskur nio på högstadiet. 

Därför anser jag att elev 1 förstod varför Amerika använde sig av jämställdhet för att locka till sig 

kvinnor genom ett nutida perspektiv, men även genom ett historiskt perspektiv eftersom eleven var 

införstådd i att kvinnor hade det svårt i Sverige och strävan efter ett mer jämställt samhälle var stark. 

Även om det sambandet inte framkom tydligt av eleven. I kommande del av samtalet ställde jag en 

fråga om Sweede Hallow och New Uppsala och vad eleverna tänkte om att specifika folkgrupper 

samlades i ett nytt land. Min tanke med frågan var att se om de skulle koppla denna del av berättelsen 

till segregering, vilket de själva är väl bekanta med eftersom att det förekommer i den stad de bor i.  

 
Gruppledaren: Vad tänker ni på om vi går tillbaka till det här med Sweede Hallow och 

New Uppsala till exempel, att det liksom samlas specifika folkgrupper i vissa områden, 

vad tänker ni om de? 

Elev 1: Det är väl så att man söker en trygghet i aa men människor som är lika en själva 

fast i ett nytt land. 

Elev 4: Ja för att i New York var det att man inte kunde språket och kunde inte göra så 

mycket och så där så fattade dom att de bodde mer svenskar på andra ställen och att de 

då kunde ta hjälp av dom o sådär, det var säkert många som tänkte så. 

Elev 2: Ja det är ju enklare att snacka samma språk liksom. 

Elev 4: Dom fick ju inte jobb eftersom de fanns irländare som kunde språket så kunde 

dom såhära fatta att om dom flyttade ihop så kunde dom hjälpa varandra. 

Elev 1: Men också att kunna fira lite samma traditioner och så aa men känna en sam.. 

eller sam.. eller känna sig som ett folk igen. 

Elev 1: Det finns ju fortfarande svenskar där som har typ släktingar som flyttade dit då. 

Jag tror det var nått dansband som turnerade runt i USA och tjänade massa på de, aa men 

för att dom åkte runt till före detta svenskar som ville lyssna på dansband.  

*Tystnad* 

Gruppledaren: Aa men jag känner mig nöjd där faktiskt, tack för att ni ville vara med. 
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Efter de fem första citaten trodde jag att eleverna skulle komma in på invandring i Sverige idag, 

eftersom de har skolkamrater med annat modersmål som har det svårt i skolan eftersom de inte är lika 

bra på svenska som de flesta andra elever. Samtalet förblev dock en diskussion i det dåtida Amerika 

och varför de valde ett bosätta sig tillsammans med andra som pratade samma språk, fram tills elev 

1 började prata om svenskar som fortfarande bor i USA. Ett nytt tema om att känna gemenskap till 

tidigare generationers kulturer träder fram. Det jag antar eleven menade var att det bor människor i 

USA idag som har släktband till Sverige för att tidigare generationer invandrat till Amerika, och att 

de idag vill anamma svensk kultur, i detta fall dansband. Det är en tydlig koppling mellan nutida 

perspektiv i amerikaner och dåtida perspektiv i deras tidigare generationer och sedan tillbaka till 

nutida perspektiv i form av svensk kultur i dansband. Här tar samtalet med fokusgrupp 1 slut. 

 

Sammanfattning av fokusgrupp 1 

Under samtalets gång tydliggjordes att eleverna anammade historisk empati kring berättelsen, vilket 

återkom flera gånger. De blandade historiskt med nutida perspektiv vilket visar på tydliga likheter 

och skillnader mellan då och nu. Eleverna skapade olika teman i samtalet som gjorde dessa kopplingar 

möjliga. Först pratade eleverna kring fattiga och rika där de visade historik empati och utgick från 

historiskt perspektiv, sedan giftemålsavtalet där de satte ett nutida perspektiv. De pratade vidare kring 

temat språk där de visade historisk empati genom nutida perspektiv på svårigheten för deras 

skolkamrater som har andra modersmål än svenska. Nästa tema var massinvandring där de visade på 

likheter och skillnader mellan då och nu. Efter detta kom de tillbaka till fattiga och rika och skapade 

genom det ett nytt tema, kapitalism. Där de återigen visade historisk empati samt likheter mellan 

nutida fattiga kulturer och Sveriges fattigdom under 1800-talet. Efter fortsatt samtal kring fattigdom 

dök temat falsk propaganda upp, vilket kopplades till nutida perspektiv angående jämställdhet. Och 

sist men inte minst handlade smtalet om amerikaner som har rötter i Sverige och deras samhörighet 

till dåtida generationer och på så vis samhörighet till nutida kultur i Sverige i form av dansband.   

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4.1.2 Fokusgrupp 2 

Första delen i detta samtal handlade om huruvida Oskar och Kristina jobbade hårt för att få det att 

fungera i Amerika men att de kanske kunnat försöka mer i Sverige. Sedan kom elev B med ett ytterst 

intressant instick.  

 
Gruppledaren: Ja de var berättelsen om Oscar och Kristina då. Finns det något speciellt i 

texten som ni tänker på? Eller vad tänker ni överhuvudtaget när ni hör den här berättelsen? 

Elev D: Asså Oscar han var ju bonde o grejer och höll på o arbetade där fast längre fram 

i berättelsen fick man ju reda på att han kunde mer än vad han trodde. Och de är ju asså 

dom försökte ju verkligen tjäna pengar i USA, också tycker ja att de kunde dom ju också 

försökt med i Sverige.  

Elev E: Även om dom blev lurade så fick dom ju alltid höra att Amerika skulle vara så 

bra, det skulle finnas så stora kor, stora potatisar att de skulle få land direkt och att det 

skulle vara gratis nästan, så var det inte de. 

Elev C: Jaa asså varför stanna dom inte bara i Sverige och jobbade istället? 

Elev E: Eller hur? 

Gruppledaren: mmh… 

Elev B: Jag tänkte lite extra på hur dom blev bemötta, aa att dom inte kunde språket och 

sånt så tänkte jag typ om vi skulle vara så idag jag tycker de va, asså de e fel, de e vad jag 

tänkte mer på om man jämför med hur vi har det idag och hur det var då. Dom gjorde det 

som ett skämt liksom. Om vi skulle göra så nu asså de blir ju mobbing, eller vad ska man 

säga? 

Gruppledaren: Du tänker på att dom kallade Oscar dumb sweede elle? 

Elev B: Aa precis.  

Gruppledaren: Aa de är väldigt intressant. 

 

Det hela började med att elev D tryckte på att Oskar senare i berättelsen bevisade att han var duktig 

på annat än att bruka jord som bonde och att han hade kunnat använda det i Sverige för att få ett bra 

liv där istället för att resa till Amerika. Detta höll övriga elever med om och undrade varför de inte 

stannade i Sverige. Detta visar på en typ av historisk empati, de kände medlidande med Oskar och 

Kristina och hade önskat att de gjort andra val än de gjorde, här pratade eleverna om kontrafaktiska 

handlingsscenarier. Vilket visar på att de använde sig av historiemedvetande där de såg konsekvenser 

med Oskar och Kristinas val och föreställde sig istället möjligheter med ett annat val de kunnat gjort. 

Dock innefattade detta en brist på historiskt perspektiv eftersom de inte förhöll sig till hur svårt det 

kan ha varit i Sverige under denna tid och omständigheterna till varför Oskar och Kristina kände sig 

tvungna att emigrera. Däremot visar det på att eleverna resonerade kring Oskars och Kristinas framtid. 

Elev B pratade sedan om hur Oskar och Kristina blev bemötta när de kom till Amerika, de kunde inte 

språket och eleven uppfattade det som någon form av mobbning att Oskar blir kallad för dumb 
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sweede. Eleven jämförde detta med idag, att om de skulle behandla de nyanlända eleverna på skolan 

likadant så hade det varit elakt. Detta födde temat moral. Eleven visade på historisk empati och gjorde 

en jämförelse mellan nutida och dåtida perspektiv på bemötande av andra folkgrupper. Samtalet 

fortsätter: 

 
Elev E: Ja och va hopplöst det var när det inte fanns något annat jobb för honom som inte 

krävde fysiskt arbete när hans ben kom av. Och alla jobb var väldigt riskabla, hände det 

nån olycka så är ditt liv över nästan.  

Elev A: Och va mycket mindre jobb det fanns för kvinnor än för männen, asså mycket 

sämre betalt och… och brist på arbetstillfällen, arbetsgivare.  

Elev C: Kvinnor va ju inte värda nått på den tiden, asså nått va dom väl, men aa inte lika 

mycket som idag.  

 

Här kom de först in på historisk empati för Oskar efter att han blev av med ena benet. Sedan framkom 

temat jämställdhet, där de satte ett historiskt perspektiv på ojämlikheter mellan kvinnor och män, och 

därefter en tydlig skildring mellan dåtid och nutid angående kvinnors värde i samhället. Även om det 

inte framkom någon tydligare återkoppling kring detta tema så anser jag att eleverna visade på 

historisk empati för kvinnorna under mitten av 1800-talet och till viss del såg på det genom ett 

historiskt perspektiv. 

 
Gruppledaren: Ja, de va ingen som hade något att tillägga på det sista där?  

*Tystnad* 

Gruppledaren: Tänkte ni på något annat där med kvinnornas arbete? 

Elev E: Ja många behövde bli prostituerade, de fanns inte så många andra arbeten än att 

sköta hemmet.  

Elev B: Jag förstår inte vad de menar med att de va mer jämställt där, för de va de väl inte 

ändå? De tycker inte jag. 

Elev C: Ne eller hur, dom fick ju liksom gå ut på gatan och bli prostituerade eller va de 

heter, aa sälja sex. 

Elev E: Ne.. ne de var väl att dom ljög så mycket om Amerika för att få folk att komma 

dit. 

Elev D: De va ju inte mycket man kunde göra åt det heller de med barnen, för många 

familjer hade ju många barn och dom hade ju typ inget skydd och så. Därför fick ju nån 

sköta det med barnen.  

 

Efter två följdfrågor angående temat om kvinnor kom eleverna in på att det inte alls var jämställt i 

Amerika som propagandan hade sagt och att de förmodligen såg det som hemskt att många kvinnor 

blev prostituerade. Vi kan se en fortsatt historisk empati till 1800-tals kvinnan, dock med ett nutida 
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perspektiv på jämställdheten i Amerika under 1800-talet. Elev E kom in på temat falsk propaganda; 

Ne.. ne de var väl att dom ljög så mycket om Amerika för att få folk att komma dit. Min tolkning är 

att eleven uppfattade det som att Amerika ljög om att det skulle vara bättre för kvinnor där för att 

locka till sig fler människor till landet. Vilket visar på det historiska perspektivet att kvinnor hade det 

svårare under denna tid och att det förmodligen inte skulle bli mycket bättre för kvinnorna bara för 

att de emigrerade till Amerika. Elev D pratade sedan om att familjer på den tiden ofta hade många 

barn, vilket gjorde situationen svår eftersom de inte hade något skydd. Det är klurigt att tolka vad 

eleven menar med skydd, är det statligt skydd som till exempel förskolan eller statliga bidrag i form 

av barnbidrag? Det är svårt att tyda, men min tolkning är ändå att eleven gjorde någon form av 

koppling till ett nutida perspektiv i form av skydd i samhället. Att det vi har idag i form av olika 

statliga skydd eller fallskärmar inte fanns på den tiden. Jag anser att eleven kom in på ett intressant 

tema angående statligt skydd. Efter lite tystnad i samtalet styrde jag om fokus till att invandrarna i 

New York fick tilldelat sig en sovsal. 

 
Gruppledaren: Vad tänkte ni på när de kom till New York där och alla invandrare fick 

tilldelat sig en plats i en sovsal tillsammans med andra invandrare? 

Elev E: Jag tror inte att det var så organiserat, jag tror det var att de nästan gick av och 

sen att dom va på fri fot nästan, trodde ja men. 

Elev B: Det var väl att dom inte fick göra som dom ville, om dom ville gå och skaffa en 

lägenhet så var dom tvungna att bo där först. Eller de va en sån bild som jag fick. Att dom 

blev tilldelade att bo där liksom.  

Gruppledaren: Ja alltså de stämmer ju det här, hade man inte så mycket pengar när man 

kom dit och inte kunde köpa sig en bostad direkt så fick man tilldelat sig en plats att i alla 

fall sova på. Så jag funderar lite mer på vad ni tänker om att det var så. 

Elev B: Det är väl bättre än att sova på gatan typ. 

Elev C: Om det nu var så att man fick dela sovsal med massa andra invandrare så kanske 

dom skulle tagit med sig mer pengar från Sverige, aa asså typ så att dom kunde köpa en 

lägenhet eller nått. Eller åka och bygga sin gård direkt istället. 

Elev E: Det är ju bra men det är ju inte, det dåliga med det är väl att dom inte.. det skulle 

vara bättre om svenskarna kom på ett ställe för då kunde dom hitta folk som dom kan 

språket med och så att dom inte kommer med folk som dom inte känner och så.  

Elev A: Ja dom hade ju inte så mycket val, om man inte har några pengar så borde man 

väl vara ganska glad för att få nått.  

 

Samtalet började med att eleverna inte riktigt förstod varför invandrarna fick en plats att sova på, min 

tolkning är att de använde sig av det nutida perspektivet att invandrare som kommer till Sverige idag 

oftast på något sätt får en plats att bo och sova på och om det är så nu kan det ju inte ha varit likadant 

redan då. De ställde nutida perspektiv mot dåtida perspektiv men resonemanget brister på grund av 
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vag kunskap om det dåtida. Sedan kom elev C in på någon form av kontrafaktiskt handlingsscenario; 

…dom skulle tagit med sig mer pengar från Sverige, aa asså typ så att dom kunde köpa en lägenhet 

eller nått… Eleven satte ett nutida perspektiv från en hög medelklass i Sverige där förhållandet till 

pengar kan vara att ”det löser sig, pengar finns” och spelade inte in det faktum att Oskar och Kristina 

var fattiga bönder i ett fattigt Sverige under 1800-talet. Eftersom elev E pratade om att svenskarna 

borde fått sovsalar tillsammans så de kunde hjälpa varandra med språket så ställde jag en följdfråga 

angående platserna i berättelsen där just många svenskar samlades.  

 

 
Gruppledaren: Vad tänker ni om det här att det uppkom ställen där människor från 

specifika folkgrupper samlandes, som till exempel Sweede Hallow och New Uppsala? 

Elev E: Det var väl svårt när dom inte kunde kommunicera lika bra, och om alla går ihop 

som en grupp med någonting, asså startar ett eget samhälle så kommer det funka mycket 

bättre.  

Elev D: Det va ju inte så lätt heller att kunna ett annat språk såhär.  

Elev A: Ne de e ju aa dom man kan tala med o dom är man ju med. Det blir ju så att man 

delar upp sig eftersom dom inte kan kommunicera med folk som inte kan det språket. 

Elev D: Dom va lite dåligt utbildade kan man säga.  

Elev A: Ne dom hade ju inte utbildning på den tiden. 

 

Resonemanget som gruppen förde här handlande mycket om att det var lättare att bygga upp ett 

samhälle där människor pratade samma språk. Vilket ledde dem in på temat utbildning, det fördes ett 

resonemang genom historiskt perspektiv på utbildning som ställdes mot nutida perspektivet om 

utbildning, en tydlig skillnad på då och nu. Samtalet fortsätter:  

 
Gruppledaren: Om vi tänker tillbaka på anledningen till att Oscar och Kristina flyttade 

till Amerika, vad var de? 

Elev D: De va väl de att alla andra sa att dom var bättre, de va gratis mark och större 

potatis och så mer livsmedel typ. 

Elev B: Dom tyckte väl att de var för dåligt i Sverige. Dom ville få en nystart. 

Elev E: Ja de va mycket folk och de fanns inte jobb till alla och de kom maskiner som tog 

människors jobb. Dom visste inte vad dom skulle göra för dom var ju drängar så kom det 

maskiner som tog över allting. 

Elev A: Dom trodde att dom inte skulle få något jobb, så dom tog den bästa vägen ut. 

Elev D: Dom hörde ju också att det var jämlikhet i USA, så dom tyckte det var bra, asså 

de va jämlikhet mellan kvinnor och män, därför tyckte dom de va såhär bättre, att hon 

Kristina tyckte de va skönt att få de.  
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Elev E: Men sen även för barnen skulle, för hur bra skulle dom ha de i Sverige också. 

Även om Kristina och Oscar kunde leva på de jobbet dom hade så kanske inte deras barn 

skulle kunna göra samma sak.  

 

Denna del av samtalet kom in på temat nystart. De visade historisk empati för Oskar och Kristina där 

de konkretiserade en förståelse för det historiska perspektivet om ett fattigt Sverige där det var svårt 

att klättra i samhällsklasserna. Där de även tog in konsekvenser för om de skulle vara kvar i Sverige, 

som skulle kunna innebära fortsatt förtryck mot Kristina som kvinna och en svår framtid för deras 

barn i ett fattigt Sverige. Återigen ett kontrafaktiskt handlingsscenario. 

 
 

Gruppledaren: Inget mer som någon funderar över? 

Elev A, B, C, E: Nee. 

Elev D: Jag tänkte lite bara på all tid dom slösade, dom hade ju lika gärna kunnat göra 

det i Sverige, där dom hade mark och allting. Dom hade ju mark och så, dom slösade ju 

flera månader på resor och såhär. 

Elev B: Det känns som att det blev sämre i Amerika. 

Elev D: Och Oscar försökte ju verkligen att få pengar till familjen. 

Elev E: Ja efter ett tag gick det ju bättre i USA när Oscar hade fått jobb men sen kom ju 

den här olyckan, de va ju de som sabbade de. Så vem vet om olyckan inte hade inträffat 

så skulle de ju vara mer likt som de dom fick höra. 

Elev A: Ja de gick ju mycket mer framåt så de såg ju ljust ut ett tag där. 

Elev D: Man vet ju inte om det skulle blivit riktigt lika bra som det hade kunnat bli i 

Sverige. Dom hade ju mycket mer hemma i Sverige än vad dom hade därborta. 

Elev E: Att kunna se in i framtiden hade vart bra. 

Elev D: Men de visste dom ju inte för de va ju mer fördelar i USA som dom hörde än de 

i Sverige. 

*Lång tystnad* 

Gruppledaren: Aa men jag känner mig nöjd, tack för att ni ville delta i undersökningen.  

 

Eleverna kom sedan in på att Oskar och Kristina skulle kunnat stanna kvar i Sverige. Elev E lade 

fram ett annat kontrafaktiskt handlingsscenario, om Oskar inte varit med om olyckan hade det kanske 

gått bra för dem i Amerika. En av eleverna stod dock fast vid att de borde stannat i Sverige eftersom 

de redan hade en gård att arbeta på där. Det uppkom en kort diskussion om att de inte kunde veta att 

det skulle gå så illa i Amerika och att det hade varit bra att kunna se in i framtiden. Detta visar på 

förmågan att diskutera om dåtida händelser och vad som skulle kunnat leda till goda möjligheter 

kontra vad som gjorde att Oskar och Kristinas val att flytta till Amerika utvecklades till svåra 

konsekvenser. Man skulle kunna säga att eleverna kom in på ett tema om olika kontrafaktiska 
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handlingsscenarier, där de visade på historisk empati om hur svårt valet var att emigrera till Amerika. 

Genom dessa kontrafaktiska handlingsscenarier resonerade eleverna kring berättelsen utifrån 

egenskapen att nutid innefattar Oskars och Kristinas samtid där dåtid och framtid då utgick från 

karaktärerna i berättelsens perspektiv. Här slutar samtalet med fokusgrupp 2.  

 

Sammanfattning av fokusgrupp 2 

Samtalet med fokusgrupp 2 började med att eleverna visade historisk empati när de diskuterade ett 

kontrafaktiskt handlingsscenario, utan historiskt perspektiv på det. De kom sedan in på temat moral, 

med tydlig historisk empati och en jämförelse mellan nutida och dåtida perspektiv på bemötande av 

främmande folkgrupper. Genom detta kom eleverna in på jämställdhet där de ställde upp skillnader 

mellan då och nu för kvinnors ställning i samhället och visade på historisk empati. 

Jämställdhetsdiskussionen ledde dem in på falsk propaganda, där de tog upp historiskt perspektiv på 

att Amerika ljög om hur jämställdheten var i landet. Ett intressant tema angående statligt skydd 

framkom med ett nutida perspektiv på den historiska berättelsen. Sedan framkom ett tydligt historiskt 

perspektiv på pengar, där eleverna förmodligen är mer vana vid att pengar inte är ett problem och 

förstod inte riktigt varför Oskar och Kristina inte tog med sig mer pengar från Sverige till Amerika. 

En fråga från mig angående att invandrare från samma folkgrupp gärna sökte sig till varandra ledde 

eleverna in på temat utbildning, där de jämförde dåtidens perspektiv på utbildning med nutidens 

perspektiv. De kom sedan in på att Oskar och Kristina sökte en nystart i livet genom att emigrera, 

vilket visade på ett historiskt perspektiv. Det sista temat kan sammanfattas av olika kontrafaktiska 

handlingsscenarier där eleverna diskuterade möjligheter med att Oskar och Kristina skulle stannat 

kvar i Sverige samt vilka konsekvenser deras flytt till Amerika skulle få i framtiden.  
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5. Diskussion 

Detta kapitel kommer delas upp i fyra delar, metoddiskussion, varsin diskussion för de två 

forskningsfrågorna och en slutsats som diskuterar studiens syfte och vad den kan bidra till för 

undervisningen i historia. Diskussionskapitlet ämnar att få fram vad studien kommit fram till, med 

andra ord svaren på syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Här diskuteras styrkor och svagheter med den valda metoden för denna studie. Att studien är en 

kvalitativ undersökning grundar sig i de svar som den ämnar att få fram, vad eleverna samtalade om 

kring den historiska berättelsen och hur de diskuterade kring de tre tidsdimensionerna. Vid dessa 

forskningsfrågor samt det syfte och problemformulering som studien har så var en kvantitativ metod 

inget alternativ, eftersom den metoden ämnar att få fram svar som generellt sett kan sättas på en viss 

grupp människor, exempelvis högstadieelever i årskurs nio, och ger en ytlig bild av en stor grupp 

personer. Eftersom egenskapen att resonera historia utifrån ett historiemedvetande är komplext anser 

jag att en kvantitativ undersökning inte kunnat få fram ett svar som faktiskt stämmer överens med 

hur det är i verkligheten. En kvalitativ undersökning kan ge ett mer djupgående svar som mer stämmer 

överens med verkligheten, även om den grundar sig på en mindre grupp personer. Svagheten med 

denna metod är att det som studien kommer fram till inte går att etablera på samtliga elever i årskurs 

nio i Sverige på samma sätt som för en kvantitativ studie. Däremot är fördelen att den kan visa på hur 

elever skulle kunna diskutera och vad de egentligen menar när de samtalar kring en historisk text på 

ett djupare plan. En annan svaghet med kvalitativ studie är att det förekommer svårigheter att upprepa 

en likadan undersökning i framtiden. Detta leder in på studiens reliabilitet och validitet. Både Jan 

Trost och Alan Bryman menar att kvalitativa studier måste visa på att forskningsprocessen genomförts 

seriöst.66 67 Detta har gjorts genom att tydligt beskriva hur respondenterna tagits ut och att 

intervjuerna med dessa spelats in och ordagrant skrivits ned. För denna studie har hela samtalen 

ordagrant tagits med i undersökningskapitlet och analyserats genom den valda teoretiska 

utgångspunkten, med andra ord har all data från undersökningen analyserats. Analysverktygen är 

tagna från studiens forskningsläge och under den teoretiska utgångspunkten förklaras de ytterligare 

samt att beskrivning av hur de tillämpats på undersökningen förts. Metoden för att analysera datan 

har inspirerats av forskningsmetoden ”grundad teori” vilket gav studien en seriös metod för att 

analysera datan. Den historiska berättelse som i grund och botten har konstruerat dessa samtal 

                                                 
66 Trost (2010). s. 132-134 
67 Bryman (2011). s. 449-450 
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skapades med hjälp av Jensens funktioner för att resonera historia. Vilket bidrar till att studien 

genomförts på ett seriöst och trovärdigt sätt.  

 

Samtalen konstruerades med hjälp av fokusgruppsintervjuer, vilket var en nödvändighet för denna 

studie då den ämnar att undersöka hur elever samtalar kring en text. Nackdelen är att någon eller 

några elever i grupperna inte vågat eller lyckats uttrycka vissa saker de tänkte på under samtalets 

gång. Fördelarna väger dock över eftersom ett samtal och diskussion i grupp oftast blir livligare än 

om endast en person skulle intervjuas, framförallt när det kommer till ungdomar som förmodligen 

har svårare att sätta igång en lång diskussion på egen hand. Antalet elever i varje grupp var fem 

stycken, fördelen med att inte ha allt för många elever i grupperna var att de skulle känna sig bekväma 

i samtalen. Antalet tillfällen för intervjuer var för denna studie två stycken, det kan tyckas vagt för en 

vetenskaplig forskningsstudie. Detta är en nackdel med denna undersökning, två 

fokusgruppsintervjuer är egentligen för lite, men jag som forskare för denna studie anser att detta är 

tillräckligt i förhållande till studiens syfte och omfång. 

 

Själva analysen av undersökningsmaterialet bygger först och främst på en samtalsanalys. Fördelen 

med det är att själva samtalet analyserats, elevernas diskussioner bygger på varandra som en helhet, 

det varje elev pratade om står inte för sig självt utan det är en del av samtalet. När transkriberingen 

av samtalen var genomförd anammade studien ett analysverktyg, den teoretiska utgångspunkten, 

vilket innebär att studiens slutsats bygger på empirin och inte på teorin. Detta kallas att ha en induktiv 

ansatts. Detta är en fördel i denna studie då den fokuserar på hur eleverna samtalade kring en historisk 

text.  

 

5.2 Det fria samtalets utveckling 

Att helt upp och ned påbörja ett samtal om vad man tänker på efter att fått lyssna på en historisk 

berättelse kan vara svårt och lika så att analysera dessa samtal. Som nämnt tidigare så används vissa 

analytiska verktyg från forskningsläget, vilka tagits ut och ingår i den teoretiska utgångspunkten. För 

att utförligt kunna resonera kring vad eleverna samtalade om kommer de tematiska kategorierna ha 

en stor roll. Från analysen av undersökningsmaterialet har jag valt ut fem teman att diskutera. I 

förhållande till dessa teman förs en diskussion om vilka egenskaper eleverna visade inom 

analysbegreppen historik empati och historiskt perspektiv. Denna del ger svar på forskningsfråga 1: 

Vilket historiskt resonemang väljer eleverna att föra om migration utifrån en historisk berättelse? 
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5.2.1 Falsk propaganda 

När eleverna samtalade kring falsk propaganda visade de tydlig historisk empati till Oskar och 

Kristina som man kan säga blev lurade att resa till Amerika. Eleverna ser därmed på berättelsen 

genom ett historiskt perspektiv. I samband med temat benämndes även jämställdhetsfrågan, eleverna 

fastnade nämligen lite extra på den falska propaganda som menade att kvinnor skulle få det bättre om 

de emigrerade till Amerika. För att dyka djupare i analysen av elevernas samtal ter det sig nödvändigt 

att se till elevernas nutida perspektiv. Jämställdhetsdebatten florerar genom deras skolundervisning 

dagligen vilket gör att de fastnade lite extra på ämnet. Detta innebär att eleverna tog in ett nutida 

perspektiv i berättelsen och framställde således en jämförelse mellan dåtida och nutida perspektiv 

angående jämställdhet genom temat falsk propaganda.  

 

5.2.2 Fattiga och rika 

Ett tema som återkom i elevernas samtal var den ekonomiska aspekten. De visade historisk empati 

för Oskar och Kristina genom deras fattiga förhållanden, där de nämnde att rika personer förmodligen 

hade klarat sig bättre när de emigrerade till Amerika. I detta samband började eleverna prata om stora 

klädföretag, att butiksbiträden tjänar dåligt med pengar i jämförelse med företagens vinst och att på 

platser där kläderna tillverkas försiggår usla förhållanden som till exempel barnarbete. I förhållande 

till den historiska berättelsen visar eleverna empati genom ett historiskt perspektiv, detta ställer de 

mot nutida perspektiv genom kapitalism och de människor som blir orättvist behandlade både i 

Sverige och i andra delar av världen idag. 

 

5.2.3 Invandring  

Under detta tema diskuterade eleverna bland annat massinvandring där de såg på dåtidens perspektiv 

av att människor från flera europeiska länder emigrerade till framförallt Amerika och ställde detta 

mot ett nutida perspektiv genom den flyktingvåg som äger rum i Europa idag. Där eleverna ser det 

mer som att människor utvandrar från en centrerad plats och invandrar till flera olika länder i Europa. 

I detta sammanhang etablerades ingen historisk empati, det var snarare en skillnad mellan då och nu 

som eleverna lade märke till. Det framkom ytterligare en skildring mellan då och nu under detta tema, 

eleverna såg 1800-talets migration som en effekt på fattigdom och svält medan de såg dagens 

flyktingvåg som en effekt på krig.  
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5.2.4 Moral 

Ett ytterst intressant tema som eleverna pratade kring var moral, detta växte fram genom diskussion 

om språk och bemötande av andra folkgrupper. De visade historik empati gentemot Oskar som blev 

kallad för dum/stum svensk av Amerikanerna för att han inte kunde prata engelska. Detta innebär att 

eleverna såg på berättelsen genom ett historiskt perspektiv. De ställde detta mot ett nutida perspektiv 

genom att kalla det mobbning, eftersom det skulle ses som mobbning om någon på deras skola hade 

behandlat de nyanlända eleverna på liknade sätt. Eleverna gjorde en jämförelse mellan då och nu 

genom bemötande av nyanlända personer som har ett främmande modersmål.  

 

5.2.5 Kontrafaktiska handlingsscenarier  

Eleverna visade vid flera tillfällen att de kunde föreställa sig att Oskar och Kristina kunnat göra 

annorlunda beslut som hade påverkat deras framtid på ett annat sätt. Främst diskuterade eleverna att 

Oskar och Kristina kunnat stanna kvar i Sverige, där de redan hade en gård. De diskuterade även att 

de skulle haft med sig mer pengar till Amerika. De ställde bland annat detta mot den falska 

propaganda om Amerika som gjorde att de tog beslutet att emigrera, där de visade historisk empati 

genom att Oskar och Kristina inte kunde veta att det skulle bli som det blev i Amerika. Det faktum 

att eleverna diskuterade kring kontrafaktiska handlingsscenarier visade på att de jämförde olika 

historiska perspektiv med varandra, alltså dåtid, nutid och framtid utifrån Oskars och Kristinas 

samtid. Vid flera tillfällen blandade de in deras nutida perspektiv. Till exempel att de menade på att 

det hade gått bättre för Oskar och Kristina om de hade tagit med sig mer pengar från Sverige. Det är 

ju visserligen sant, men det historiska perspektivet på ett fattigt Sverige under 1800-talet förbises och 

de plockar istället in ett nutida perspektiv på den svenska medelklassen där pengar oftast inte är ett 

stort problem. I alla fall inte i elevernas ögon som ännu inte kommit upp i den åldern där de ansvarar 

för sina egna pengar.  

 

5.3 Omedvetet historiemedvetande 

Denna del av diskussionen ger svar på forskningsfråga 2: Hur förhåller sig elevernas samtal till de 

olika tidsdimensionerna? Som nämnt i studiens forskningsläge är historiemedvetande något som alla 

människor använder dagligen i sin vardag samt att det används av historiker för att skapa texter om 

hur vår dåtid påverkat nutiden och vad vi kan föreställa oss hända i framtiden. Således används 

historiemedvetande oftast omedvetet, detsamma gäller samtalen med eleverna som denna studie 

undersöker. Eleverna fick inga indikationer på vad de kunde prata om, utan samtalen blev 

improviserade utifrån den historiska berättelsen. Frågan jag ställer studien är som sagt hur eleverna 

förhåller sig till tidsdimensionerna. Forskningsfråga 1 visade på att de samtalade kring olika tematiska 
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kategorier där de visade historisk empati och tog in perspektiv från dåtiden och nutiden. De tillfällen 

eleverna tog in tidsaspekten framtid så förhöll de sig till Oskars och Kristinas nutid och alltså deras 

framtid. Svaret från forskningsfråga 1 används för att möjliggöra svaret på forskningsfråga 2. 

 

5.3.1 Historisk empati genom nutiden 

Något som var genomgående samtalen var den historiska empati som eleverna kände gentemot Oskar 

och Kristina med deras svåra situation. De såg på händelserna i berättelsen utifrån ett historiskt 

perspektiv, men deras empati för karaktärerna grundade sig snarare i deras nutida perspektiv. Som 

beskrivet i den teoretiska utgångspunkten har historik empati i denna studie två egenskaper som 

analytiskt verktyg, den ena att applicera empati utifrån dåtiden perspektiv och den andra att anamma 

empati utifrån ett nutida perspektiv. Låt oss säga att dessa fokusgruppsintervjuer utförts på historiker 

istället, de hade förmodligen använt sig av historisk empati genom ett dåtida perspektiv för att förstå 

Oskar och Kristinas situation. Elevernas historiska empati blev av en mer känslomässig art som 

grundade sig i deras vetskap om hur mycket bättre deras egen livskvalitet är gentemot fattiga 

människor under 1800-talet. På så vis använde eleverna sin historiemedvetande omedvetet. Eleverna 

förhöll sig till tidsdimensionerna dåtid och nutid men för inte ett medvetet resonemang kring dessa 

två aspekter. 

 

5.3.2 De omedvetna jämförelserna 

Det finns några få exempel från samtalen där eleverna medvetet jämförde historiska perspektiv med 

nutida perspektiv. Det var bland annat när de jämförde dåtida och nutida massinvandring samt 

bemötande av invandrare med annat modersmål. Men i de flesta fall skedde dessa jämförelser mellan 

då och nu omedvetet. De pratade till exempel om jämställdhet utifrån ett historiskt perspektiv där de 

inte konkretiserade någon skillnad eller likhet med nutiden, men genom att analysera samtalen syns 

en tydlig koppling till nutiden. Detta genom att eleverna är fullt medvetna om nutidens 

jämställdhetsdebatt och plockar således omedvetet med den i samtalet. Ett annat exempel var ett långt 

resonemang kring stora klädföretag och omständigheterna kring dessa i nutid, denna gång så 

förtydligade eleverna inte någon koppling till dåtiden. Hela samtalet ägde dock rum genom den 

historiska berättelsen om Oskars och Kristinas fattiga förhållanden, därför tydliggjordes en 

omedveten koppling mellan dåtid och nutid av eleverna. Ett sista exempel på elevernas förmåga att 

omedvetet koppla ihop då och nu är de kontrafaktiska handlingsscenarier de tog upp i samtalen. Själva 

scenarierna de tog upp kom från ett historiskt perspektiv där de inte konkretiserade sambanden till 

sin nutid. Eftersom eleverna däremot inte såg Oskars och Kristinas problematik genom deras dåtida 

perspektiv kopplade de istället omedvetet till sin egen tillvaro, alltså nutiden. Där de bland annat inte 
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såg den dåtida ekonomiska problematiken eftersom deras nutida perspektiv på ekonomi stod i vägen. 

Återigen förhöll sig eleverna till dåtid och nutid men i de allra flesta fall omedvetet. Det går att 

diskutera kring ett möjligt medvetet resonemang kring dåtid, nutid och framtid som eleverna hade. 

Det var bland annat under de kontrafaktiska handlingsscenarierna eftersom de då diskuterade de tre 

tidsdimensionerna utifrån Oskar och Kristinas samtid.  

 

5.3.3 Elevernas användning av framtidsaspekten 

Vid flera tillfällen samtalade eleverna kring Oskars och Kristinas framtid i berättelsen, bland annat 

huruvida deras berättelse kunnat få ett lyckligare slut om de hade gjort andra val eller om saker hade 

skett annorlunda. Klas-Göran Karlssons teori angående historiemedvetande menar att alla människor 

omedvetet eller medvetet tar in aspekten framtid när de resonerar kring dåtiden och nutiden.68 Min 

analys av hur eleverna förhöll sig till tidsaspekten framtid är att de antog en form av framtida 

perspektiv genom karaktärerna i berättelsen. Som Karlsson poängterar så görs detta oavsett medvetet 

eller omedvetet. Så på sätt och vis kan en slutsats dras om att eleverna samtalade kring en framtid 

men inte om deras egna framtid. Detta kan dock inte sättas i relation till hur eleverna samtalade kring 

dåtid och nutid, eftersom den analysen har tagit en ansatts i hur eleverna kopplade ihop saker som 

ligger nära deras samtid och dåtid utifrån berättelsen och det framtidsperspektiv de anammade snarare 

låg i elevernas dåtid.  

 

5.4 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilket historiemedvetande eleverna uttrycker när de 

resonerar om historia utifrån en historisk berättelse om migration. Eleverna visade på två olika 

egenskaper inom historiemedvetande. Den första egenskapen innebär att resonera kring 

tidsdimensionerna med utgångspunkt i sin egen samtid, framtiden blir då något som ännu inte ägt 

rum. I denna egenskap visade eleverna att de vid få tillfällen medvetet kopplade ihop dåtid och nutid 

men oftast skedde detta omedvetet, medan framtiden inte ägde rum i resonemanget. Den andra 

egenskapen innebär att det historiska resonemanget har en utgångspunkt i dåtiden, tidsdimensionerna 

sätts alltså i relation till en dåtida händelse eller aktör och dess samtid. I denna egenskap visade 

eleverna på att de kunde koppla ihop dåtid, nutid och framtid på ett tydligt sätt, där de även resonerade 

kring kontrafaktiska handlingsscenarier.  

 

Detta ger studien två olika slutsatser, första är att eleverna inte besitter förmågan att resonera historia 

med hjälp av historiemedvetande när det gäller att koppla ihop tidsdimensionerna utifrån deras egen 

                                                 
68 Karlsson (2009). s. 47-49 
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samtid. Den andra är att eleverna besitter god förmåga att resonera historia där tidsdimensionerna 

kopplas ihop med utgångspunkt i en dåtida nutid, dock med en tendens att blanda in nutida 

värderingar i resonemanget. För att nå betyget E ska elever i årskurs nio enligt kunskapskraven kunna 

resonera kring att skilda förutsättningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden 

och att detta kan få olika konsekvenser i framtiden.69 Min tolkning av skolverkets styrdokument är 

den att kopplingar mellan tidsdimensionerna ska sättas i förhållande till elevens egen nutid. Denna 

undersökning har dock grundat sig i fritt samtal kring en historisk text, hade ledande frågor ställts 

under intervjuerna angående kopplingar mellan de tre tidsdimensionerna hade eleverna förmodligen 

kunnat visa fler och tydligare resonemang. Min uppfattning av skolverkets formuleringar i 

styrdokumenten är dock att eleverna ska lära sig att resonera historia inom ramarna för dåtid, nutid 

och framtid utan att få ledande frågor om det. Å andra sidan visar studien på att eleverna faktiskt 

besitter en typ av förmåga inom historiemedvetande som helt klart är användbar. Frågan är om man 

kan använda denna förmåga eleverna besitter för att utveckla förmågan att resonera historia med hjälp 

av historiemedvetande utifrån deras egen nutid?  

 

5.4.1 Studiens bidrag till skolundervisningen i Historia 

Genom att ställa denna studie mot Fredrik Alvéns så hade eleverna i hans undersökning press på sig 

att de skulle bli betygsatta i frågor som tydligt återkopplade till historieämnets kunskapskrav. Hans 

studie fick fram att 39,6% av eleverna blev underkända på frågan angående de tre tidsdimensionerna, 

vilket är ett högt antal elever.70 Detta trots att frågan tydligt visade att eleverna skulle koppla ihop de 

tre tidsdimensionerna. Nanny Hartsmar menar i sin avhandling att tidsmedvetenhet, som en förmåga 

att koppla ihop de tre tidsdimensionerna, uttrycker sig olika hos varje människa beroende på vilka 

erfarenheter de besitter och att eleverna i skolan måste få träna på att nyttja denna typ av 

historiemedvetande.71 Både min och Alvéns studie visar på att eleverna som deltagit i de båda 

undersökningarna inte visat på förmågan att resonera historia kring de tre tidsdimensionerna och 

således inte fått tillräcklig utbildning i det. Vad denna studie däremot även fått fram är att eleverna 

faktiskt besitter god förmåga att koppla samman de tre tidsdimensionerna när det handlar om att 

diskutera dem utifrån att tidsaspekten nutid sätts i ett historiskt perspektiv.  

 

Problematiken sitter helt enkelt i hur lärare i historia ska kunna utbilda eleverna i att medvetet 

använda historiemedvetande för att resonera kring historia med utgångspunkt in sin egen samtid. Roy 

                                                 
69 Skolverket (2011). s. 10 
70 Alvén (2011). s. 206-207 
71 Hartsmar (2001). s. 237 
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Rosenzweig och David Thelen fick i sin studie fram att vuxna amerikaner kände sig minst kopplade 

till dåtiden när de hade historieundervisning i skolan och att de snarare hade velat att undervisningen 

satte deras erfarenheter i fokus i skapandet av historia.72 Eleverna i denna undersökning hjälptes åt 

med att konstruerade egna teman i historia utifrån den berättelse de fick höra. Enligt forskning 

angående historiemedvetande och hur den bör etableras i skolans undervisning anser jag att de 

tematiska kategorierna som eleverna skapade i samtalen för denna undersökning senare skulle kunna 

användas för att utbilda eleverna i historiemedvetande. Genom att problematisera och utveckla den 

historia som eleverna själva skapat utan press på betygsättning kan eleverna få en mer personlig 

koppling till undervisningen. Att till exempel ta upp det resonemang om temat kapitalism som 

eleverna skapade under samtalen och tillsammans med dem vidareutveckla den diskussionen skulle 

kunna göra att eleverna förstår innebörden av användandet med historiemedvetande på en högre nivå 

eftersom att de själva är med och skapar undervisningen. Enligt min uppfattning ter det sig inte 

konstigt att elever inte klarar av att resonera kring de tre tidsdimensionerna när de utbildas i att göra 

det utifrån historisk fakta som för dem kanske både är tråkigt och ointressant. Men om de får träna 

på detta utifrån något de själva skapat så kan det förhoppningsvis både bli intressant och roligt. 

Kenneth Nordgren tar upp en intressant aspekt angående historiemedvetande, att det används för att 

tolka, förklara och förstå historia som ett samhällsfenomen.73 För att uppnå den förståelse genom 

skolämnet historia anser jag att det krävs en tydlig koppling mellan historien och individens 

erfarenheter och kunskaper och inte enbart koppling mellan historisk och nutida fakta. 

                                                 
72 Rosenzweig & Thelen (1998). s. 177-179 
73 Nordgren (2006). s. 213 
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Bilaga 1 
Berättelsen om Oskar och Kristina och deras resa mot nya lyckliga liv i Amerika. 

 

I början av 1850-talet levde en bondefamilj i Grava socken utanför Karlstad. Pappan Oskar, mamman 

Kristina och tre barn. På gården bodde även Oskars föräldrar, som Oskar hade ärvt gården av. Det var 

en ganska liten gård men den hade gått från generation till generation och tillslut hamnat i Oskars 

händer. De levde ett fattigt liv, om skörden blev dålig hade de knappt mat på bordet. Vilket gjorde att 

Oskar var tvungen att börja jobba som dräng på större gårdar för att få ihop pengar till mat och kläder.  

 

Under denna tid skedde en stor förändring i landet. Det var svårare att få tag i jobb eftersom 

befolkningen hade ökat så kraftigt och industrierna hade inte hunnit skapa så mycket arbete åt 

svenskarna än. Det kom nya verktyg som till exempel moderna plogar, vilket gjorde att det inte 

krävdes lika många drängar längre, så även på gårdarna blev det ont om jobb. Många småbönder 

hamnade i svår fattigdom, och det blev även ödet för Oskar och hans familj.  

 

De beslutade sig för att sälja av mycket av vad de ägde och köpte en enkelbiljett till Amerika som de 

hört så mycket om. De hade läst om detta land i väst, att potatisarna var lika stora som en häst, korna 

gav mycket mer mjölk och att de näst intill kunde få mark gratis att odla på. Där var det även mer 

jämställt mellan kvinnor och män vilket Kristina såg väldigt mycket fram emot. Hennes uppgifter på 

gården var nämligen många och slitsamma, och dessa var inget som Kristina kunde överlåta till Oskar, 

det fanns papper som skrevs under när Oskar och Kristina gifte sig som beskrev vad hennes 

arbetsuppgifter var på gården.  

 

Oskar och Kristina var trötta på den hårda uppdelningen bland rika och fattiga i Sverige, de var födda 

till fattiga bönder och hur hårt de än arbetade för att förändra det så gick det inte. En gång fattig alltid 

fattig. Därför skulle de nu resa till det fria landet, Amerika.  

 

De hade inte råd att ta med sig barnen på resan, de fick stanna i Sverige på gården och hjälpa Oskars 

föräldrar med arbetet. Tills Oskar och Kristina hade skaffat tillräckligt med pengar för att köpa 

båtbiljetter till Amerika för dem också.  

 

De tog med sig de pengar de hade kunnat skrapa ihop och saker som de kunde tänkas behöva på resan 

över Atlanten, som mat och kläder, även vissa redskap som kunde vara bra att börja med när de skulle 

bygga sin nya gård.  



 
 

 

Båten över till Amerika skulle ta över en månad, de sov under däck bland flera andra människor de 

inte kände, de kissade och bajsade i hinkar som stod på golvet. Sängarna var små och det fanns knappt 

sängar till hälften av människorna på båten. Många blev kraftigt sjösjuka, de hade ju aldrig åkt båt på 

havet förut. Flera låg och spydde i hinkarna som avföringen låg i. Vid svåra stormar välte hinkarna 

och de fick sova och gå runt i alla människornas spyor och avföring. Det var en svår resa för Oskar 

och Kristina, under resan dog fyra personer. Två av dem var barn, 5 och 7 år gamla.  

 

Väl framme i Amerika var de glada att resan var över och längtade till sitt nya fria liv, med en stor 

gård där potatisarna skulle vara många och stora. De kom till New York, de hade aldrig sett något 

liknande, det var folk överallt. Som nyanlända i landet fick de tilldelat sig en plats att sova på, det var 

en sovsal med andra invandrare, många var tyskar eller irländare. Det var trångt i salen och de 

hamnade ofta i bråk med de andra om hur mycket plats varje person skulle få.  

 

Det var många invandrare som konkurrerade om arbete i staden. Det var näst intill omöjligt att få 

anställning någonstans, Oskar och Kristina var ju tvungna att få ihop pengar så att de kunde köpa 

tågbiljett längre in i landet, till landsbygden där de kunde börja sina nya liv. Oskar blev en så kallad 

daglönare, han fick varje dag gå ut och leta nytt jobba där arbetsgivare stod och handplockade folk 

som de ansåg mest passande för just deras arbete. Oskars erfarenhet med bondelivet var inte värt 

mycket i deras ögon, han kunde ju heller inte språket vilket gjorde det extra svårt att konkurrera med 

irländarna som pratade ett språk som var väldigt likt engelskan. Tyskarna hade börjat flytta till 

Amerika tidigare än svenskarna vilket gjorde att de hade bättre kontakter och kunde lära sig språket 

snabbare. Oskar blev kallad för ”dumb swede”, vilket han fick lära sig betydde dum och stum svensk. 

Han kunde inte visa vad han var duktig på för att han inte kunde språket och amerikanarna såg på 

honom med främlingsfientliga ögon. 

 

Oskar och Kristina klarade inte av att bo i den trånga sovsalen allt för länge, de fick tag i en lägenhet, 

som snarare var som en lite skrubb. Den var dyr och det var ofta som Oskar stod utan jobb på dagarna. 

Kristina blev också tvungen att försöka skaffa arbete, det var inte lättare för henne. Hon försökte sälja 

svenska kakor på gatan, det kostade oftast mer än vad det gav. 

 

Oskar och Kristina fick höra talas om ett ställe som hette Swede Hallow, i Minnesota. Där bodde 

många svenskar, de tänkte att det kanske skulle vara lättare för dem att arbeta där så de kunde börja 



 
 

spara ihop pengar till sitt nya liv och sin nya gård i Amerika. De tog de sista pengarna de hade och 

satte sig på tåget till Swede Hallow.  

 

De kom fram till byn och hoppades få kontakt med svenskar som de kunde prata med. Byn påminde 

om ett typiskt slumområde. Människorna var fattiga, lortiga och sjuka. Det var mycket billigare att 

bo här än i New York, 1,5 dollar i månaden, men boendet bestod av ett skjul som såg mer ut som ett 

råttbo än ett boende för människor. Oskar fick i alla fall tag på arbete snabbt, det var enklare nu när 

det fanns andra svenskar som kunde hjälpa honom med engelskan. Det enda arbete som egentligen 

fanns var järnvägsbyggare, det var ett farligt jobb, många blev i arbetet av med en arm eller ett ben 

och det var inte sällan som någon blev påkörd av ett tåg och dog. Kristina fick jobb som hembiträde, 

det var ett arbete hon var van vid eftersom kvinnornas uppgift i Sverige alltid varit att ta hand om 

hemmet. Men det fanns inte många rika i byn, hon fick dåligt betalt och en efter en av de andra 

kvinnorna såg Kristina kliva ut på gatan och sälja sex för pengar, de blev prostituerade.  

 

Det började gå åt rätt håll för Oskar och Kristina, de hade jobb båda två som de klarade sig på och 

kunde till och med lägga undan lite pengar. De räknade på hur länge till det skulle dröja för dem med 

en tågbiljett och pengar för att påbörja bygget på sin nya gård. De hade hört talas om ett fantastiskt 

ställe som hette New Uppsala, det låg i Wisconsin vid ett stället som kallades Pine Lake. Det verkade 

otroligt, ett ställe i Amerika som hade samma namn som en stad i Sverige. Där skulle det nästan bara 

bo svenskar, i ett landskap som liknade det svenska förutom att jorden var mycket bättre att odla i 

och djuren var både starkare och större.  

 

Men det skulle fortfarande dröja en månad innan de kunde fara dit, men en månad var inte mycket. 

De arbetade på båda två, de hade byggt och fixat på sitt lilla skjul så att det blev mer beboeligt. Oskar 

blev en dag skickad lite längre från byn för att reparera en tågräls tillsammans med en grupp män. 

Oskar hade visat framfötterna och hade kommit att bli duktig på sitt arbete. De skulle byta ut en bit 

av rälsen som hade skadats. De tog sig ut till platsen med hjälp av en dressin, det är som en vagn på 

rälsen som man cyklar sig fram på. Den var lite större än en vanlig dressin eftersom de var tvungna 

att ha med sig en liten kran som de kunde lyfta rälslängderna med. De började med att lossa på 

bultarna som höll fast rälsen för att sedan sätta fast den i kedjan för att lyfta upp den med kranen. 

Oskar och en man till fick hålla den tunga rälslängden på plats medan den lyftes upp på flaket till 

dressinen med hjälp av kranen. När de nästan var klara hörde de et ljud längre bort, det var ett tåg 

som kom. Tågföraren började tuta på dem, tuuut! tuuut! De blev stressade med att få upp rälsen på 

flaket, en av männen lossade på kedjan, Oskar hann inte stoppa honom för att han såg att den inte 



 
 

riktigt kommit på plats än. Oskar halkade till, ramlade ner över spåret, rälslängden studsade på kanten 

av flaket och föll rakt över Oskars ben, han satt fast och tåget var påväg mot honom. 

 

Lokföraren hade lyckats få stopp på tåget innan de kom fram till Oskar och de andra männen, de hade 

klarat sig. Men efter att de lyckats få bort rälslängden som låg på Oskars högra ben märkte de att 

benet var helt krossat och Oskar behövde få vård så snabbt som möjligt.  

 

Nästa alla pengar som Oskar och Kristina hade sparat ihop för sin resa till New Uppsala krävdes för 

att betala sjukvården som räddade Oskars liv, benet blev amputera, nu kändes allt hopplöst. Pengarna 

var slut och Oskar kunde inte arbeta längre. De kunde bara förlita sig på de pengar Kristina fick ihop, 

vilket nätt och jämt räckte till mat för dagen.  

 

Oskar och Kristina blev kvar i Swede Hallow, de lyckades aldrig få tag i tillräckligt med pengar för 

att åka till New Uppsala, och än mindre för att skicka pengar hem till sina barn för båtbiljetter till 

Amerika. Oskar försökte få ihop pengar genom att tigga eller sälja prydnadssaker i trä som han 

tillverkat själv, det gick inte så bra för hans verksamhet och det lilla han fick ihop gjorde han av med 

på sprit. Han dog några år senare, en effekt av hans alkoholism och bristen på hopp om framtiden. 

Kristina vet man inte vad som hände med, inga brev finns skrivna om hennes fortsatta liv. Och ingen 

i Swede Hallow visste vem hon var eller hade varit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 
Informationsbrev för fokusgruppsintervjuer 

 
Hej! Mitt namn är Jonas Björk, jag studerar sista terminen på ämneslärarprogrammet på Karlstad universitet. 

Som mitt examensarbete skriver jag en studie om hur årskurs nio elever diskuterar/samtalar kring en historisk 

text.  

 

Denna undersökning genomförs med fokusgruppsintervjuer, detta innebär inte att eleverna kommer bli tradit-

ionellt intervjuade. Det kommer snarare att handla om en diskussion och samtal i grupp om fem personer. 

Samtalet kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon, denna inspelning får ingen annan än jag som 

forskare för studien hantera. 

 

Viktigt att poängtera är att detta inte är någon undervisning, jag är ingen lärare i detta sammanhang, utan 

forskare. Tillfället kommer inte på något sätt inverka på de deltagande elevernas betyg. Syftet med studien är 

att undersöka hur elever samtalar/diskuterar med utgångspunkt i en historisk text. Denna text är en berättelse 

som handlar om ett par som flyttar till Amerika från Sverige på 1850-talet, denna berättelse kan ni läsa nedan.  

 

Jag som forskare för denna studie står under etikprövningslagen. Vilket bland annat innebär att deltagandet är 

frivilligt. Det innebär även att studien utformas på så vis att ingen utomstående person kan identifiera vilka 

som deltagit i undersökningen. Materialet från dessa intervjuer kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

 

De som kommer att medverka i undersökningen ska med fördel läsa igenom berättelsen innan själva intervju-

tillfället. I övrigt så krävs inga andra förberedelser.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Jonas Björk  


