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Abstract
To learn from the past- younger pupils´ understanding of and motivation for history as a school subject
When pupils take part in schools´ history teaching they encounter a school historical culture, which is
a part of society’s historical culture. Historical culture is here defined as the specific and particular way
in which a society relates to its past. How pupils understand and motivate history as a school subject is
a part of how they perceive society’s historical culture. This study examines younger pupils' historical
culture based on Jörn Rüsen's defined dimensions of historical culture, which are: cognitive, political,
moral, religious and aesthetical. The aim of this study is to examine younger pupils’ historical culture
and how they perceive the historical culture they encounter in history as a school subject. In the study,
the pupils´ historical culture is defined as the pupils' definition, perception and understanding of history,
and primarily, of history as a school subject.
The results show that all of Rüsen's five dimensions of historical culture become visible in the pupils’
expressed historical culture, albeit to a different extent. Both the cognitive and moral dimensions become
visible in the pupils' main motivation for and understanding of history as a school subject: that they
should learn from the past. The pupils say that they can learn from the major events and of peoples’
mistakes and achievements in the past. The pupils also believe that they can learn from the past on
a practical level. They also emphasis that they need to learn from the past in order to understand
the society they live in since it builds on the past. The pupils also express that school history has an
entertaining aspect. They mainly emphasise the exciting and dramatic events in the past. The pupil’s
historical culture appears to be homogeneous and mainly based on the teaching they received in history
as a school subject, but also with an imprint from a social history culture with an interest in, primarily,
World War II.
The pupils primarily identify with the historical culture they meet through education at school, and
mean that the history conveyed to them at school is the same as they encounter in society. The
different historical cultural identities the pupils acknowledged that they belonged to seem to overlap
and complement one another. The pupils trust the representations of history they encounter both inside
and outside school.
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1. Introduktion

Den här avhandlingen handlar om historiekultur och elevers uppfattning av
skolämnet historia; dess innehåll, undervisningsmetoder och syfte.
I skolan tar eleverna del av en organiserad överföring av en historiekultur syftande till att eleverna ska bli demokratiska medborgare (Jacobson,
2000; Jensen, 2003; Alvén, 2017). Det syftar till att eleverna ska ges en
gemensam grund som det nuvarande och det framtida samhället kan bygga på
(Stolare, 2014; Ahonen, 2017). Hur eleverna förstår och motiverar skolämnet
historias syfte och uppdrag blir en del av hur de uppfattar den i samhället
dominerande historiekulturen. Innehållet och undervisningsformerna i ett
skolämne föregås av en förhandling inom samhällets vetenskapliga och
politiska institutioner och hos lärarna om vad som ska tas upp inom dess
ramar. Skolämnet historias läroplan bär med andra ord på kulturella
värderingar och normer som den uppväxande generationen ska få ta del av.
Det gäller både styrdokumenten i ämnet och den faktiska praktiken. Undervisningen i skolämnet historia och den historiekultur som förmedlas i undervisningen, anses behöva överensstämma med elevernas historiekultur för att
eleverna ska acceptera undervisningen i skolämnet historia som riktig,
sanningsenlig och välmotiverad (Åström Elmersjö, 2013; Ahonen, 2017).
Tidigare forskning har visat en motsättning mellan elevers identitetsblivande och skolämnet historia. Eleverna upplever en bristande samstämmighet mellan historiekultur förmedlad via skolämnet historia och deras
egen grupps historiekultur, vilket gör att ämnet blir antingen en grogrund för
konflikter eller uppfattas av eleverna som meningslöst rabblande av fakta
(Rosenzweig & Thelen, 1998; Porat, 2004; Nordgren, 2006; Mellberg, 2009;
Lozic, 2011). Ämnet ska också vara identitetsbyggande. Om eleverna upplever att skolämnet historia inte rör deras egna liv och identitetsskapande
riskerar de att uppfatta ämnet som meningslöst vilket då blir ett problem för
ämnet (Sexias, 1993; Sandberg, 2014).
Ämnets syfte att skapa en gemensam referensram och en gemensam
historiekultur förutsätter intresserade elever. Ska skolämnet historias uppdrag,
som bland annat består av att forma demokratiska medborgare med en
gemensam historiekultur, uppfyllas, behövs det kännedom om hur eleverna
uppfattar ämnet. Förståelsen omfattar hur eleverna förstår, och i viss mån
formar, historiekultur samt vilken roll skolämnet historia har i detta. I
avhandlingen undersöks elevernas förståelse för och motivering till skolämnet
historia genom att belysa elevernas uttryckta historiekultur. Hur eleverna
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förstår och motiverar skolämnets innehåll, undervisningsmetoder och syfte
ger kunskaper om både elevernas historiekultur och den de blir en del av via
skolans undervisning i ämnet. Samtidigt undersöker studien begreppet
historiekultur och dess tillämpbarhet på ett empiriskt material genom att
studera om det går att se representationer av den i elevernas svar och hur den
kan definieras.
Genom att studera yngre elever som befinner sig i början av undervisningen i skolämnet historia finns det en särskild möjlighet att förstå om och i
så fall hur elevernas historiekultur formas av undervisningen i ämnet i relation
till deras tidigare historiekultur. Det är också viktigt att undersöka yngre elever
då det kan antas att deras förståelse för historia grundläggs i barndomen och
de intryck de får då utgör en grund för deras förståelse för historia senare i
livet (Virta, 2017).

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka yngre elevers uttryckta historiekultur
och hur de uppfattar den historiekultur som de möter genom undervisningen i
skolämnet historia.
Följande forskningsfrågor har valts för att uppnå syftet:
1. Hur förstår och motiverar eleverna skolämnet historia, dess innehåll
och undervisningsformer?
2. Vilka uttryck för historiekultur kan urskiljas hos eleverna via deras
intervjusvar?
Syftet och frågeställningarna har relevans på elev-, skol- och samhällsnivå. På elevnivå synliggörs hur eleverna formar en historiekultur utifrån
historieundervisningen. På skolnivå synliggörs hur eleverna förstår och
motiverar skolämnet historia och dess innehåll och undervisningsformer. På
samhällsnivå är relevansen dels hur eleverna uppfattar och förstår den historiekultur de möter i skolämnet historia, en historiekultur som representerar den
dominerande historiekulturen i samhället, dels hur eleverna förstår sin
användning av historia i nutid och i framtid, samt hur de utvecklar och blir en
del av en gemensam historiekultur.

1.2 Bakgrund
Bakgrunden till studien ligger i ett intresse för barns uppfattning om historia.
Intresset för skolämnet historias roll som företrädare för en historiekultur fick
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jag i samband med skrivandet av min licentiatuppsats (Sandberg, 2014). Uppsatsen studerade elever i fem gymnasieklasser, sammanlagt 110 elever, och
deras uttryck för historisk empati i mötet med ett digitaliserat primärkällmaterial (se Barton & Levstik, 2004). Jag undersökte också elevernas förmåga att kontextualisera sina resultat av sökningarna i det digitaliserade
primärkällmaterialet. Dessutom undersöktes elevernas användande
presentism som begreppet definieras av Samuel Wineburg (2001). För att uppnå syftet användes triangulering av intervjuer, för- och efterenkäter,
observationer samt insamlande av de texter eleverna skrev och
redovisningarna de gjorde. Eleverna fick i enkäterna ge sin syn på vad de ansåg att historia var och vilken roll historia hade i deras liv. Hälften av eleverna
ansåg att historia inte hade något med dem eller deras liv att göra. Detta väckte
frågan om hur och varför eleverna hade kommit fram till den slutsatsen och
var en anledning till att yngre elever valdes som undersökningsgrupp i föreliggande studie. Frågan var om de yngre eleverna delade inställningen till
skolämnet historia som de äldre antog. Hur yngre elever uppfattar skolämnet
historia är en del av hur de förstår den av samhället dominerande historiekultur
som de kommer i kontakt med via undervisningen i skolämnet historia. Med
kunskaper om hur elever förstår och motiverar skolämnet historia kan deras
deltagande i samhällets historiekultur studeras. Hur eleverna tänker sig sin
egen användning av historia i samhället i framtiden är också av intresse. Den
tänkta användningen ger indikationer på hur de uppfattar samhällets och
skolans historiekultur och sin roll i en samhällelig historiekultur i nutid och i framtid.
Denna avhandling är liksom licentiatuppsatsen historiedidaktisk.
Historiedidaktiken studerar uttrycken för processen att skapa och omskapa
historia. Som vetenskapligt fält är det tämligen ungt. I Sverige har forskningsfältet främst vuxit efter millennieskiftet och decennierna innan dess
etablerades historiedidaktiken i övriga västvärlden. Kenneth Nordgren (2006)
menar att historiedidaktik inte är begränsad till skolan utan behandlar all förståelse och kommunikation av historia. Den kommunikationen inbegriper
vetenskapen historia, skolämnet historia, medier, konst och offentliga framställningar av historia samt även vardaglig kommunikation. Historiedidaktik
blir i den definitionen kommunicerad historia. I Bo Anderssons (2004)
definition är syftet med historiedidaktik att knyta samman det historiska innehållet med kunskaper om eleven för ett effektivt lärande inom skolans praktik.
Hans definition går inte utanför skolans väggar. Eric Bernard Jensen (1997)
menar att historiedidaktikers uppgift är att studera vilken form av undervisning som främjar utvecklandet av elevernas historiemedvetande. Med de
tre exemplen påvisas att definitionen av historiedidaktik har flera infallsvinklar. Föreliggande studie tillhör det historiedidaktiska fältet då det är
elevernas förståelse för och uppfattning av skolämnet historia som undersöks.
Studien omfattar både kommunicerad historia, kunskap om elevernas förståelse för ämnet och elevernas historiekultur vari historiemedvetande är en
del.
14

Två olika didaktiska inriktningar har varit dominerande i svensk
historiedidaktisk forskning, den kontinentala och den anglosaxiska. Den
kontinentala har rötter i en tysk kontext och har fokus på historia som
samhälls- och kulturfenomen. Inom den anglosaxiska historiedidaktiken
ligger tyngdpunkten vid skolämnet historia och olika sätt att möta och
bearbeta händelser och uppgifter om det förflutna (Schüllerqvist, 2005;
Johansson 2012; Sandahl, 2014). Den kontinentala traditionen har betonat
vikten av att eleverna via skolans undervisning i historia får ta del av en
gemensam kunskapsgrund för att kunna forma en samhällsgemenskap. Skolämnet historia har dessutom uppdraget att hjälpa eleverna i deras identitetsskapande (Lozic, 2011).
Inom den kontinentala historiedidaktiken är begreppet historiemedvetande mest framträdande. Begreppen historiemedvetande, historiebruk och
historiekultur är relaterade till varandra vilket visas i kapitel 2. I denna studie
ligger tyngdpunkten på historiekulturbegreppet. Historiemedvetande och
historiebruk ses som en grund till och uttryck för elevernas historiekultur
(Aronsson, 2004).
Inom den anglosaxiska forskningstraditionen ligger fokus på elevers
förmåga till historiskt tänkande, elevers förståelse av tid eller deras färdigheter
inom förmågan historiskt tänkande. Den anglosaxiska forskningstraditionen
har framförallt beforskat skolan och dess praktik och uppkom som en reaktion
på en undervisning som ansågs som allt för inriktad på memorerande av faktakunskaper. Den anglosaxiska forskningstraditionen utgår ifrån och har främst
behandlat undervisningen i historia. Studierna har huvudsakligen undersökt
elevernas resonemang om tid och deras uppfattning om hur historisk kunskap
skapas och hur de bedömer och läser primär- och sekundärkällor. Inriktningen
har främst varit kartläggande. Det som varit i fokus har varit elevernas
historiska förmågor och utvecklandet av dessa. Detta har kommit att kallats
historiskt tänkande (Lee, 1996, 2004; Lee, & Ashby, 2000, 2001; Lee &
Howson, 2009; Lee & Shemilt, 2003, 2004: Lévesque, 2008; Levstik &
Barton, 2008).
En del historiedidaktiker menar att begreppet historiskt tänkande är en
del av ett historiemedvetande och från anglosaxiskt håll har det funnits en
större öppenhet för att förena de båda traditionerna än från den kontinentala
traditionen (Seixas & Peck, 2004; Sandahl, 2014; Stymne, 2017). Den
anglosaxiska forsknings- och undervisningstraditionen har fokuserat på att
undervisningen ska lära eleverna att ”göra historia”, att eleverna ska få ställa
frågor till det förflutna och med hjälp av primär- och sekundärkällor försöka
besvara dessa (Wineburg, 2001). Den anglosaxiska forskningstraditionen har
klandrats för att göra eleverna till minihistoriker och inte ge dem en praktisk
användning av historia som de har nytta av i sitt dagliga liv (Jensen, 2012).
Det har i tidigare forskning föreslagits att de båda traditionerna ska
kombineras (Stymne, 2017). En sådan undervisning anses fostra eleverna in i
en samhällelig historiekultur och ge eleverna kunskap om hur historia som
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vetenskap fungerar. Utöver det skulle eleverna få en utbildning inom skolämnet historia som utvecklar elevernas historiekultur och ger dem både
kunskaper i och om historia och förmåga att använda kunskaperna. En
undervisning i användandet av källkritik skulle också ge eleverna en förmåga
att bedöma och bemöta alternativa historieskrivningar, ofta framförd av olika
totalitära grupper (Stolare, 2014; Virta, 2017).
I föreliggande studie har jag valt att använda begrepp som hör hemma
inom en kontinental forskningstradition. Motiveringen till detta är främst att
undersökningsområdet för studien är inom detta fält, då syftet är att undersöka
elevernas uttryckta historiekultur. Syftet har inte varit att undersöka en undervisningspraktik eller kartlägga elevers olika historiska förmågor. Den
anglosaxiska forskningstraditionen fungerar dock i studien som kontrast till
och diskussionsunderlag för studiens resultat.

1.2.1 Skolämnet historia
I detta avsnitt beskrivs främst skolämnet historia i Sverige. I flera västerländska samhällen har, liksom i Sverige, ett skolämnes ämnesinnehåll olika
rötter, förankrade i den vetenskapliga disciplinen, samhälleliga institutioner,
samt undervisningstraditionen inom ämnet. Den sistnämnda omfattar främst
selektiva traditioner inom ämnet och hur ämnet undervisas. Skolämnets uppbyggnad är likartat i flera västländer. Den vetenskapliga disciplinen och skolämnet står i förbindelse med varandra på olika sätt. Disciplinens utövare
formar en tradition och en kunskapsbank som skolämnet till stor del delar.
Ibland skapar skolors behov av utbildade lärare hur disciplinen utformas då
blivande lärare i ämnet måste få en högskoleutbildning. En vetenskaplig
disciplin skapas genom att ett kollegium av forskare, vanligen på ett eller flera
universitet och högskolor, definierar ett ämne som undervisas på högskolan
eller universitet och har en forskningstradition och pågående forskning inom
området. Utvecklingen sker inte i ett slag utan stegvis och över tid. Utbildningen av de blivande lärarna inom skolämnet omfattar inte alltid det som
betraktas som den disciplinens kärnområden, dess kunskapsfält (Goodson,
2005; Eklund & Larsson, 2009).
Skolämnet innehåller en del fostran, syftande främst till att eleverna ska
bli demokratiska medborgare. Den akademiska disciplinen kan också innehålla fostrande element, inte minst inom urval av litteratur, undervisningsinnehåll, etiska riktlinjer inom forskning och olika yrkens värdegrund som
studenterna omfattar. I urvalet av vad som skall tas upp i undervisningen kan
också fostrande inslag märkas. Elevers motivation, förmåga och kunskaper
kräver dock andra överväganden för skolundervisning än undervisning på
universitetsnivå. Ämnet på skolnivå och den akademiska disciplinen har olika
mål. Skolämnets innehåll är en progression från yngre till äldre åldrar och
innehållet ska spegla en samhällelig och en forskningsförankrad uppfattning
om vad eleverna behöver för kunskaper för att möjliggöra ett livslångt lärande
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och kunskaper de behöver för att bli goda samhällsmedborgare. Ämnet på
universitetsnivå, knutet till den akademiska disciplinen, har antingen en
yrkesutbildning eller en forskarutbildning som mål. De samhälleliga
institutionerna, i Sverige Skolverket, formar ämnet för grund- och gymnasieskolan och tar fram och formulerar ämnes- och kursplaner och ibland läroplaner i samråd med forskare och andra företrädare för ämnet. De framskrivna
förslagen antas sedan av den politiska makten på olika nivåer. Hur väl
skolorna och lärarna följer kurs-, ämnes- och läroplanerna i sin undervisning
kontrolleras på olika sätt av de samhälleliga institutionerna exempelvis genom
nationella prov eller inspektioner av skolornas undervisning. Ämnets innehåll
och undervisningsmetoder behöver motsvara en allmän föreställning om vad
skolämnet ska innehålla och hur det ska undervisas. För skolämnet historia
innebär detta att undervisningen bör vara i enlighet med den dominerande
historiekulturen för att accepteras. Den dominerande historiekulturen återspeglas bland annat i samhälleliga debatter och i populärvetenskapliga och
andra framställningar av historia (Goodson, 2005; Eklund & Larsson, 2009;
Stolare, 2014; Ahonen, 2017).
Skolämnet historias innehåll och undervisning ses i flera länder som
bärare av möjligheten att både tona ned och underbygga konflikter i samhället
och mellan samhällen. Den utbildning eleverna får i historia uppfattas då ha
inflytande på framtiden (Taylor & Robert, 2012; Ahonen, 2017) I sin bok
History wars visar Anna Clark (2008) på en föreställning hos representanter
för den dominerande kulturen att historieundervisningen påverkar eleverna,
elevernas identitet och därmed den i samhället dominerande kulturella
identiteten. Detta visas genom hennes redovisning och tolkning av en samhällelig debatt i Australien över formuleringar i läroplanerna och läroböcker i
skolämnet historia. Hon visar på hur undervisningen i ämnet antas påverka
elevernas och nationens framtid. Den australienska konflikten speglar också
samhällets syn på historia och vilken roll historia har i samhället.
Peter Seixas och Carla Peck (2004) menar att tre olika synsätt har varit
dominerade i skolundervisningen i historia i flera västländer. Anhängarna av
det första synsättet menar att historieundervisningen behandlar det kollektiva
minnet eller en dominerande historiekultur, som de anser vara den ”bästa”
eller ”sanna” versionen av det förflutna. Förespråkarna för det andra synsättet
anknyter tydligare till historieämnet som vetenskaplig disciplin och anser att
undervisningen främst ska syfta till att eleverna ska lära sig en historisk metod
för att själva kunna tolka och dra slutsatser av historiska källor. De som förespråkar den tredje typen, den postmoderna undervisningen, har som mål att
visa på skilda historiska skildringar som olika maktbärare och intressen i nutidens samhälle använder. Syftet är i det fallet inte att fastställa vilken av framställningarna som representerar någon form av korrekt återgivning av det förflutna (Seixas & Peck, 2004).
I debatten har främst företrädare för de två förstnämnda synsätten om
historieämnets uppdrag stått emot varandra i diskussionen om historieämnets
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önskvärda innehåll. De som förespråkar en traditionell historia med de stora
berättelserna, ser historia som en fastslagen berättelse vilken inte kan ifrågasättas. Syftet med att undervisa den sanna historien är att ge en gemensam
grund till samhällets medlemmar. Uppfattningen att vad som är historia kan
utgå ifrån olika perspektiv och att minoriteter kan ha egna historiska
berättelser som avviker från den dominerande historiska berättelsen i
samhället är det andra synsättet. De som är anhängare av detta synsätt ser
historia främst som en vetenskap och menar att historia konstrueras i och med
de frågor som ställs till historien. I den senare ståndpunkten lyfts ofta utvecklande av historiska färdigheter fram som ett uppdrag för skolämnet historia
(Sexias et al., 2013).
En kanons vara eller inte vara i historieundervisningen är en fråga som
har uppstått i flera västländer. Frågeställningen har varit om det ska införas en
kanon i historieundervisningen eller om undervisningen ska fokuseras på att
lära eleverna att själva studera historia, det vill säga att lära dem olika
historiska färdigheter (Counsell, 2011).
Den ovan givna beskrivningen av en pågående debatt inom skolämnet
historia är giltig även för svensk del. Ämnet har varit en del av den svenska
skolundervisningen under hela 1900-talet. Under andra halvan av 1900-talet
minskade skolämnets undervisningstid, i viss mån till förmån för det nyinrättade samhällskunskapsämnet. I och med kursplanen från år 2011 ökade
skolämnet historias utrymme och ämnet fick en egen kursplan från årskurs ett.
Från årskurs fyra har ämnet ett fastslaget innehåll. Detta till skillnad från att i
1994 års kursplan varit en del av SO-ämnet och haft en delad kursplan upp till
årskurs nio. År 2000 kom en reviderad kursplan där historia hade uppnåendemål för slutet på årskurs fem respektive årskurs nio. I och med 2011 års kursplan blev historieämnet även ett av de gymnasiegemensamma ämnena och
fick därmed mer undervisningstid i den svenska skolan som helhet (Skolverket, 1994, 2011; Englund, 2005; Eklund & Larsson, 2009; Ledman, 2015).
Skolämnet historia varierar på flera sätt mellan årskurser och skolstadier. I grundskolans första år läses det som ett av fyra SO-ämnen med
gemensamma kursmål och från årskurs fyra som ett enskilt ämne med egna
kunskapsmål (Lgr 11). Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att förstå
hur historia skapas och brukas i nutid och dåtid. Det har dock visat sig att
yngre elever har svårigheter med att förstå tidsavstånd i det förflutna
(Hartsmar, 2001; se även Stymne, 2017).
Tidsbegreppet har ytterligare problematiserats då andra forskningsresultat visar att även yngre elever förstår och identifierar kronologisk tid
(Levstik & Barton, 2004, 2005; Rudnert, 2009). Att eleverna förstår begreppet
tid har i tidigare forskning setts som en förutsättning för att eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande (Hartsmar, 2001). Elevernas förståelse av tidsavstånden i det förflutna är en del av deras förståelse av att historien består av
olika tidsåldrar med olika samhällen med skilda normer och kulturer. Tid och
uppfattningen om tid är därför en del av historiekulturen.
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1.2.2 Begrepp
I studien används flera begrepp som i olika sammanhang kan ha skilda innebörder. Begreppet ”samhälle” används i denna studie för att beskriva en föreställd gemenskap mellan människor, ofta inom en och samma nation med
institutioner och en upplevelse av ett gemensamt ansvar för samhället.
Samhället kan bestå av flera olika grupper som sinsemellan har olika historiekulturer och identiteter men som ingår i ett och samma samhälle. I denna
studie definieras samhälle som en föreställd gemenskap med en organisation
som syftar till att leda, organisera och administrera de som anses ingå i denna
gemenskap (Giddens & Sutton, 2014).
Historia är ett ord som har flera olika betydelser. Det kan beteckna det
förflutna, den föreställning som en grupp människor har om det förflutna och
vad de tror sig veta om det förflutna. Historia kan beteckna både en struktur
och ett fenomen. Historia kan också användas i betydelsen skol- eller
universitetsämnet historia (Parkes, 2011). I vilken betydelse ordet används i
denna studie framgår av sammanhanget eller har specificeras när så bedömts
vara nödvändigt.

1.3 Disposition
I introduktionen har studiens bakgrund kortfattat presenterats tillsammans
med dess syfte och frågeställning. Texten fortsätter i nästa kapitel med att
studiens teoretiska förankring introduceras. Inledningsvis kommer Jörn
Rüsens definition av historiekultur och dess fem dimensioner samt de till
historiekultur närliggande begreppen, historiemedvetande och historiebruk att
presenteras. Därefter presenteras tidigare forskning om elevers förståelse för
historia som skolämne och forskning om historiekultur samt elevers förståelse
av begreppet tid. I kapitel tre introduceras avhandlingens metodval och avgränsningar. Hur empirin har insamlats, bearbetats och hur den presenteras
återfinns också i det kapitlet. Resultatet av intervjuerna med eleverna är innehållet i kapitel fyra. Därefter analyseras resultaten av empiriska materialet utifrån Rüsens dimensioner av historiekultur. I kapitel sex diskuteras avhandlingens slutsatser utifrån tidigare forskning. I kapitel sju sammanfattas
studiens resultat och hur resultaten kan sättas i relation till och diskuteras utifrån det historiedidaktiska fältet och undervisningen i skolämnet historia.
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2. Tidigare studier och teoretisk
referensram

I detta kapitel presenteras de historiedidaktiska begrepp som används i texten.
Dessutom behandlas tidigare forskning som funnits vara relevant för studiens
syfte och frågeställning.

2.1 Historiekultur
Begreppet kultur definieras i denna studie som något skapat av människor och
beroende av mänsklig aktivitet (Folkesson, 2000). Alla människor befinner
sig i en kultur och de allra flesta i flera kulturer som mer eller mindre överlappar varandra beroende på sammanhang och grupptillhörighet. Hur andra
kulturer betraktas och uppfattas är beroende av den kultur betraktaren befinner
sig i. Det är inte möjligt att helt befria sig från sin kultur.
Historiekultur byggs upp kring den gemensamma berättelsen eller
berättelserna för ett avgränsat kollektiv med en föreställd, ömsesidig kulturell
identitet. Den formar en gemensam grund och skapar ett sammanhang för
olika grupper såväl som för samhällen (Andersson, 2002). Rüsen (2002, 2004)
definierar kultur som medvetna mänskliga handlingar och menar att historiekultur är all mänsklig hågkomst och användande av det förflutna. Minne eller
hågkomst är dock inte synonymt med historiekultur. Det är när minnet sträcker
sig längre än den egna livstiden och de egna direkta erfarenheterna som det
blir en del av en samhällelig historiekultur. Det betyder inte att alla i samhället
tolkar händelserna i det förflutna på samma sätt utan tolkningen är beroende
av en grupps historiekultur. För en person som räknar tillhörighet till den
dominerande historiekulturen i Sverige kan Carl von Linnés gärningar och
arbeten uppfattas som positiva. För de som räknar sig som tillhöriga gruppen
samer kan Linnés eftermäle uppfattas som negativt. Båda grupperna är dock
medlemmar i och kan känna sig som tillhöriga det svenska samhället. Historiekultur bidrar också till att motivera och skapa identiteter, handlingar och
åsikter hos individer och grupper (Eriksson, 1980; Carr, 1986; Rüsen, 2002, 2004).
I och med att historiekulturer är knutna till olika grupper finns ofta en
maktaspekt förenad med dem. Genom utbildningar, museiutställningar, läromedel, offentliga högtidlighållanden och liknade kan nationen upprätthålla
eller framhäva vissa gruppers historiekultur, som då ofta benämns som de
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gemensamma för nationens. Olika instanser inom samhället har skilda
auktoriteter avseende tolkning och representation av det förflutna (Aronsson,
2004; Nordgren, 2006: Lozic, 2011; Åström Elmersjö, 2015).
Vetenskap, skolundervisning, resande av minnesmärken, traditioner,
tal, romaner, filmer och uppfostran är alla former av historiekultur då de ingår
i en kulturell kontext som på olika sätt åberopar eller stöder sig på det förflutna. Olika historiekulturer kan, precis som andra former av kultur, överlappa varandra och kan ingå i en närliggande och eller överordnad historiekultur. Artefakter och fenomen kan tillhöra flera historiekulturer samtidigt
(Rüsen, 2002; 2004; Ahonen, 2012; Åström Elmersjö, 2013).
Skolundervisningen, den dagliga historiekulturanvändningen i skolan,
är en del av en samhällelig historiekultur och bidrar samtidigt till att förändra
och utveckla densamma. Historiekultur skapas och görs, den finns inte utan
att någon eller några upprätthåller den och skolan är en av de instanser där den
skapas och görs (Lozic, 2010, 2011; Bøndegaard & Butters, 2015).
Även i tidigare forskning beskrivs historiekultur som ett kommunicerat
historiemedvetande som innehåller avsändare, budskap, medium och mottagare. Den går att undersöka genom att studera vilken historia som
kommuniceras, hur den tolkas och tas emot samt i vilket sammanhang, och av
vem. Historiekultur kan då definieras som kontext där historia kommuniceras
och värderas (Nordgren, 2006; Sjöland, 2016).
Historiekulturer i olika samhällen och tider kan studeras både
processuellt och strukturellt. Historiekulturen tar upp och använder det förflutna för ett nutida syfte. Rüsen menar att användningen av historia i nutid
har som syfte att påverka nutiden och framtiden och åsyftar då att de tre tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid är närvarande i yttringarna av historiekultur. En dåtida historiekultur kan studeras i nutid och kommuniceras då från
dåtid till nutid (Karlsson, 2004; Rüsen, 2002, 2004, 2005; Åström Elmersjö, 2014).
Till skillnad från historiemedvetandet är en historiekultur möjlig att
studera genom dess uttryck vilket berörs mer i detalj nedan. Rüsens historiedidaktiska begrepp har använts i flera forskningsstudier och hans texter har
legat till grund för andra historiedidaktikers arbete som exempelvis KlasGöran Karlssons beskrivning av olika typer av historiebruk (1999). Föreliggande studie utgår ifrån Rüsens beskrivning av historiekultur som analysverktyg vilken presenteras nedan. Historiekultur definieras i denna studie som
hur historia förmedlas och framställs inom nationer, grupper, sammanslutningar eller andra former av upplevd mänsklig gemenskap. Alla handlingar vilka på något sätt använder det förflutna och berör eller involverar mer
än en person blir då historiekultur.

2.1.1 Historiekulturens fem dimensioner
I detta avsnitt presenteras Rüsens beskrivning av historiekultur. Annan
tidigare forskning berörs i de fall då deras användning av begreppet är
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relevanta för förståelsen. Rüsen (2004, 2013, 2017) använder genomgående
begreppet historia i betydelsen den kunskap om det förflutna som används i
samhället. I beskrivningen av historiekultur nedan är utgångspunkten
individens historiekultur som formas av de grupper och identiteter hen anser
sig tillhöra eller tillskrivs tillhörighet till. Som visades ovan kan dessa
gruppers historiekultur överlappa eller komplettera varandra men formar
sammantaget personens historiekultur. Historiekultur benämns alltså i singular.
Rüsen har formulerat fem dimensioner av historiekultur: estetisk,
politisk, kognitiv, religiös och moralisk. Särskiljningen Rüsen gör av de olika
dimensionerna av historiekultur syftar till att synliggöra olika användningar
av historia i de historiekulturella processerna. De olika dimensionerna av
historiekultur uppträder sällan var och en för sig men de är likväl urskiljbara.
Hur de olika dimensionerna samverkar varierar med den historiekulturella
användningen vilket visas i genomgången av dem nedan.
Rüsen (2004) benämner den estetiska dimensionen av historiekultur
som den förmågan framställningar av historia har att göra intryck och väcka
känslor, mest påtagligt inom olika konstformer. Den historiska kunskapen är
vanligtvis inte i centrum eftersom historia här används som underhållning eller
inramning för den konstnärliga framställningen. Den estetiska dimensionen av
historiekultur begränsas inte enbart till hur historia framställs konstnärligt utan
även till hur historia gestaltas och formuleras i exempelvis en avhandling eller
i ett politiskt tal. När vetenskapen historia gestaltar och beskriver det förflutna,
även när forskare i historia menar sig tolka och begreppsligöra det förflutna,
är det en estetisk process då den syftar till att lyfta upp och presentera delar av
det förflutna i nutid. För att historien ska tolkas och förstås behöver den vara
estetiskt tilltalande, det vill säga framställas i enlighet med individens eller
gruppens historiekultur. Rüsen betonar historiens narrativa struktur och den
narrativa strukturens betydelse för den estetiska formen av historiekultur.
(Rüsen, 2004, 2013, 2017).
Den politiska dimensionen av historiekultur skapar legitimitet åt den
politiska makten med hjälp av olika artefakter och minnesmärken. Syftet med
det politiska uttrycket är också att skapa samhörighet mellan medlemmar i ett
kollektiv, oavsett om detta kollektiv är liktydigt med en stat, nation eller en
annan sammanslutning. Traditioner och historiska symboler är särskilt förknippade med en politisk dimension. Rüsen (2004) betonar att även moderna
stater behöver skapa traditioner och förmedlingar av historia för att främja
samhörighet mellan medborgarna och legitimitet för styret av staten.
Samhällets förmedling av historia i betydelsen den kunskap samhället anser
sig ha om det förflutna, omfattar bland annat historieläromedel och i viss mån
historieundervisningen på olika nivåer. Läroböcker i historia är samtidigt en
del av en kognitiv dimension av historiekultur och en del av en politisk
dimension av historiekultur (Lozic, 2011).
Rüsen menar att en stor del av formandet av den personliga identiteten
är knutet till den politiska dimensionen. Detta motiveras med att formandet av
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jaget utgår ifrån identifieringen med olika grupperingar och därmed deras
historia. Identifieringen med det förflutna och känslan av samhörighet ger
också att den politiska dimensionen inte kan påtvingas det upplevda
kollektivet. Om det politiska uttrycket för en historiekultur inte accepteras av
majoriteten av kollektivet kan den inte upprätthållas. Den politiska
dimensionen är således i ständig förändring utifrån skiftande uppfattningar om
hur den politiska framställningen bör vara utformad hos kollektivet enligt
deras historiemedvetande. Motstånd mot eller förändring av den politiska
dimensionen genomförs ofta i enlighet med den estetiska dimensionen av
historiekultur. Även så skilda fenomen som filmer och legitimitetsaspekter av
vetenskapen historia ingår i förmedlingen av kulturens samlade kunskap av
det förflutna, medvetet eller omedvetet (Rüsen, 2004, 2006, 2013, 2017).
Den kognitiva dimensionen av historiekultur ställer upp ramarna för
tolkningen av dåtiden, förståelsen av nuet och förväntningarna på framtiden.
Den omfattar anspråk på sanningsenlighet i förmedlingar av aspekter av dåtiden i till exempel avhandlingar, tal och TV-nyheter. Den kognitiva
dimensionen har främst associerats med historia som vetenskaplig disciplin
och skolämnet historia. Historiekulturens kognitiva dimension har ett inneboende krav på koherens, källkritik och vetenskaplig giltighet och verifierbarhet. Den estetiska dimensionen har en betoning på hur något framställs,
framställningen måste ske i enlighet med individens historiekultur för att
accepteras som trovärdig. I den kognitiva dimensionen av historiekultur ligger
fokus på att finna det som anses vara den sanna versionen av det förflutna,
något som sker genom att olika argument ställs mot varandra. Ett argument
blir det vinnande och kommer därmed att vara den versionen av det förflutna
som människorna i historiekulturen anser vara den rätta. De sanningar som
gruppen fastställer om det förflutna motsvarar också det som gruppen
betraktar som relevant i det förflutna. Den estetiska och de kognitiva
dimensionerna av historiekultur ligger nära varandra men behandlar olika
sidor av den (Rüsen, 2004, 2013, 2017).
Den religiösa dimensionen av historiekultur är starkt förknippad med
hoppet om frälsning. Rüsen menar att den sekulära (västerländska) nutiden
inte förstår religiös historiekultur och vilken påverkan den hade och har i
religiösa samhällen och grupper. Den dimensionen av historiekultur baserar
sig på kulturella föreställningar om världens slut och livet efter döden. Även
föreställningar om meningen med livet är en del av den religiösa dimensionen
av historiekultur (Rüsen, 2013, 2017).
Den moraliska dimensionen av historiekultur behandlar gott och ont
samt rätt och fel, alltså både moraliska och etiska aspekter av historia. Den
känsla som människan utvecklar för rätt och fel, ont och gott baseras enligt
Rüsen på en tregenerationscykel. Känslan för rätt och fel ärvs från far- och
morföräldrar via föräldrarna till barnen. Rüsen resonerar över frågan om
moraliskt ansvar för det förflutna, främst utifrån en tysk synvinkel rörande
andra världskriget och Förintelsen. Det historiska ansvaret kan också sträcka
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sig längre bak i tiden, till exempel vid en diskussion om Europas ansvar för
kolonialismen. Den etisk sett svårlösta frågan blir om en person genom frivillig eller tillskriven tillhörighet till en grupp kan vara ansvarig för något som
ägde rum innan personens födelse. Den moraliska dimensionen påverkar den
politiska dimensionen då den kan inverka på och forma dagens politik (Rüsen,
2013, 2017). I tolkningarna av det förflutna återspeglas nutidens uppfattning
om rätt och orätt och tolkningarna utvecklar då en moralisk medvetenhet i
dagens samhälle. Ställningstagande till moraliska frågor i dåtid och nutid ger
beröringspunkter mellan den ”stora” och den ”lilla” historien. Den stora
historien avser här den nationella- och världshistorien och den lilla historien
är den personliga- eller familjehistorien (Jensen, 1997; Rüsen, 2004;
Löfström, 2011). De tolkningar som görs av det förflutna kan dock ge ett felaktigt intryck. Vad som anses vara rätt och fel är bundet till tiden och
kontexten och förändras över tid. Tolkningarna av det förflutna måste
kontextualiseras (Rüsen, 2005).
De olika dimensionerna av historiekultur sätter Rüsen i relation till det
han benämner som olika kännetecken för sinnliga upplevelser och de i sin tur
har skilda meningskriterier. I tabellen nedan beskriver dimension en aspekt av
historiekultuturen. Kännetecknande för sinnliga upplevelser är de inställningar och mentala inriktningar som hör samman med den dimensionen.
Meningskriterium är det som ger dimensionerna och kännetecknen för de
sinnliga upplevelserna riktning och det som de dimensionerna och meningskriterierna strävar mot.
Tabell 1: Rüsen, 2013:241, min översättning, se även Rüsen, 2017:1821
Dimension
Kännetecknande
för Meningskriterium
sinnliga upplevelser
Kognitiv
Tänka
Sanning
Estetisk
Känna
Skönhet
Politisk
Vilja
Legitimitet
Moralisk
Bedöma
Gott och ont
Religiös
Tro
Frälsning
De olika dimensionerna av historiekultur integrerar med och är
beroende av varandra. Den estetiska dimensionen för historiekultur kan
användas i den politiska dimensionen för att påverka en allmän historiekultur
genom att framställa historien konstnärligt på ett särskilt sätt. Det kan också
1

I översättningen från tyskan har jag tagit hänsyn till hur det har översatts till engelska men
även betydelsen av de olika begreppen på svenska och strävat efter att välja begrepp som
samtidigt är trogna originaltexten men samtidigt är dels förståeliga på svenska, dels inte ger
associationer i fel riktning på svenska eller används i en specifik betydelse inom andra
forskningsområden. På tyska benämns kännetecknande för sinnliga upplevelser och meningskriterium som anthropogische Grundlage och dominantes Sinnkriterium
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vara så att det som individen inför sig själv bedömer vara ett kognitiv
användande av historiekultur är influerat av till exempel en moralisk eller
religiös dimension. Historiemedvetandet blir synligt i och med historiekulturella yttringar (Rüsen, 2004, 2013, 2017; Lozic, 2011).
Rüsens (2004, 2013, 2017) definition av historiekultur går utanför skolämnet historia och omfattar historiekultur i samhället. Skolämnet historia är
en del av en samhällelig historiekultur och elevernas förståelse för och
motivering till skolämnet historia är del av elevernas historiekultur. Det
möjliggör att Rüsens indelning kan användas som analysverktyg av elevernas
förståelse för och motivering till skolämnet historia. De olika dimensionerna
kan på flera sätt relateras till undervisningen i skolämnet historia. Ämnesinnehållet är en del av den kognitiva dimensionen av historiekultur, eleverna
resonerar och tänker kring sin undervisning för att skapa sig en föreställning
om det förflutna. Den sanning som eleverna då formar för sig själva är det
kännetecknande för sinnliga upplevelser som eleverna och, uppfattar de,
undervisningen strävar mot. Sättet som undervisningen bedrivs är en del av
den estetiska dimensionen. Urvalet som görs i undervisningen innehåller
också aspekter av den estetiska dimensionen. Undervisningens framställning
av det förflutna har meningskriteriet skönhet vilket ska förstås som att framställningen ska vara i enlighet med elevernas uppfattning om hur det förflutna
ska gestaltas. Varför historia är ett skolämne och i viss mån vad som förmedlas
är en del av den politiska dimensionen av historiekultur och syftar till att
legitimera samhällsordningen och ge eleverna en vilja att bli en del av samhället (Åström Elmersjö, 2013).
I avhandlingen definieras historiekultur som hur en grupp uppfattar,
använder och definierar historia inom sin grupp och hur deras kultur speglar
den uppfattning om historia som beskrevs ovan. I och med att elevers historiekultur är studiens undersökningsobjekt definieras denna som de uppfattningar,
definitioner och förståelse för historia som eleverna uttrycker i intervjuerna
var kategorier presenteras i kapitel 4. I kapitel fem används Rüsens
dimensioner för att undersöka elevernas uttryckta historiekultur och hur den
kan definieras. Elevernas uttryckta historiekultur relateras till Rüsens
dimensioner och prövar på så sätt det empiriska materialet mot ett teoretiskt
begrepp.
Nedan presenteras begreppen historiemedvetande och historiebruk och
hur de samverkar med historiekultur samt deras roll i svenska kursplaner.
Avsnittet inleds med en beskrivning av historiemedvetande.

2.1.2 Historiemedvetande
Historiemedvetande som begrepp är en del av en kontinental historiedidaktisk
tradition vilken är rådande i svensk historiedidaktisk forskning (Sandahl,
2014). Historiemedvetandet föregår enligt dess förespråkare historieundervisningen, människor kan klara sig utan historieundervisning, men inte
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fungera i samhället eller som människor utan ett historiemedvetande. Undervisning i skolämnet historia ska utveckla elevernas historiemedvetande vilket
ger historieämnet en identitetsformande aspekt (Jensen, 1997; Zander, 1997;
Karlsson, 1999; Potapenko, 2010; Lgr 11).
Begreppet historiemedvetande utgår ifrån samspelet mellan tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande kan enkelt
beskrivas som att tolkningen av det förflutna är sammanvävt med förståelsen
av nutid och därmed med förväntningar på framtiden. Förväntningarna på
framtiden är i ständig rörelse vilket betyder att när nuet förändras, förändas
också tolkningen av dåtiden och förväntningarna på framtiden. De tre tidsdimensionernas samexistens benämns ”multikronologi” vilket innebär att dåtid, nutid och framtid är närvarande samtidigt i våra handlingar och i våra upplevelser av världen (Karlsson, 2004; Ammert, 2008).
Historiemedvetandet anses utvidga den individuella livshorisonten
genom att skriva in den i en social och kulturell tid. Karlsson (1999) skriver
att om medborgarna i ett samhälle har ett utvecklat historiemedvetande på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå kan det stärka, utveckla och vidmakthålla ett modernt, demokratiskt samhälle.
Historiekultur är uttryckt historiemedvetande, då det inte går att studera
ett historiemedvetande direkt utan endast dess representationer. Medvetande
förstås här i betydelsen att vara medveten om något. När det gäller historiemedvetande är det medvetandet om tiden och om ens plats i historien. Rüsen
(2004) talar även om för- och ohistoriemedvetande vilket gör studiet av ett
historiemedvetande än mer svårstuderat. Han menar att genom kontakt med
historia i olika former utvecklas historiemedvetandet hos personen och blir till
en medveten process. Processen kan inte heller backas. Ett utvecklat historiemedvetande kan inte gå tillbaka till ett stadie av omedvetet eller outvecklat
historiemedvetande. Utveckla elevens historiemedvetande är enligt den
kontinentala forskningstraditionen en del i att fostra eleven in i en gemensam
historiekultur (Ahonen, 2001). Historieundervisningen syftar till att stärka
elever med ett svagt historiemedvetande eller påverka elever med ett historiemedvetande som avviker från en dominerande historiekultur. Ett väl utvecklat
historiemedvetande hos medlemmarna i ett samhälle anses vara en förutsättning för ett demokratiskt samhälle med samhällsmedlemmar som känner
tillhörighet till varandra och samhället då de är en del av en gemensam
historiekultur. Historiemedvetande och historiekultur påverkar varandra och
står i ett dialektiskt förhållande till varandra (Rüsen, 2004; Thorp, 2016).
Människors historiemedvetande och gruppers historiekultur styr deras
handlingsutrymme. Vad personer anser vara möjligt att göra eller acceptabla
sätt att reagera formas bland annat utifrån deras historiekultur. Historiekulturen anses utifrån därmed, utifrån begreppet historiemedvetande, som den
främsta drivkraften bakom händelser och utveckling i det förflutna. Historiemedvetande som begrepp bryter därmed med en materialistisk tradition där
medvetandet ses som givet av samhälleliga varanden. Ett av skolämnet
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historias syften blir med den utgångspunkten att undersöka de värderingar och
principer som styr och har styrt människors interaktioner med omvärlden i
nutid, dåtid och framtid för att ge förståelse för människorna i förfluten tid och
nutid samt att kunna göra förutsägelser om framtiden. Det som då studeras är
dåtidens historiekultur (Jensen, 1997).
Historiemedvetande som begrepp bygger på att det finns kausala samband i historien och mellan händelser, eller åtminstone att de uppfattas som
kausala (Hermansson Adler, 2012). Definitionen av historiemedvetande utgår
ifrån att historia är ett skapat fenomen och inte har ett innehåll i sig utan är
konstruerat. Enligt Kenneth Nordgren och Maria Johansson (2015) härstammar begreppet historiemedvetande från fenomenologin. Det förflutna
existerar som tidsdimension men det förflutna och historia är inte samma sak.
Peter Lee (2005) menar att historiemedvetandebegreppet kan vara användbart
i historieundervisningen men att begreppet inte tar hänsyn till hur den enskilde
lär sig historia eller tar in de bakomliggande kognitiva processerna hos
eleverna. Elever kan upprepa inlärda fraser utan att förstå vad de betyder men
läraren kan utifrån elevernas upprepanden bedöma att elevernas historiemedvetande har utvecklats.
Historiemedvetande är ett omstritt begrepp. En fråga som rests i samband med definitioner av begreppet är om det ett universellt begrepp eller om
det är kulturellt betingat. Rüsen (2004, 2005) menar att det är universellt
medan Kölbl och Straub (2001) anser att det är ett västerländskt begrepp som
utgår ifrån en linjär historieskrivning och är bundet till det västerländska
samhället och nutiden. I tidigare forskning gjord i Sverige har Rüsens uppfattning varit den mest förekommande. Forskning på och om ett historiemedvetande har i tidigare studier dock setts som problematiskt. Historiemedvetande är per definition en inre process, samt en del av individens
personlighet. Ett historiemedvetande formas inte bara i samband med skolans
historieundervisning så hur kan undervisningens effekt studeras hos eleverna?
Tidigare historiedidaktisk forskning har fokuserat på lärobokstexter av olika
slag eller hur undervisningen bedrivs och bedöms och inte på eleverna vilket
lett till kritik mot att begreppet använts i kursplaner då det finns så pass lite
forskning om historiemedvetande, undervisning och elever (Hartsmar, 2001;
Ingemansson, 2007; Olofsson, 2011; Rosenlund, 2012).
Bengt Schüllerqvist menar att de olika definitionerna gör begreppet
historiemedvetande svårt att använda i en skolkontext (Schüllerqvist, 2006; se
även Hermansson Adler, 2014). Då historiemedvetande är en inre process som
inte alltid är identifierbar för individen själv, är historiemedvetandet svårt att
studera. Det är en förklaring till varför studier och forskning om historiemedvetande främst har studerat dess uttrycksformer vilka definierats som historiebruk och historiekultur. Det som skiljer historiemedvetande från historiekultur
är att medvetandet är en inre, till viss del, omedveten process medan historiekultur är ett tillsammans med andra kommunicerat historiemedvetande. I
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denna avhandling är historiekultur valt som ett sätt att studera elevernas förståelse för och motivering till skolämnet historia. Värt att betona är att
elevernas historiemedvetande inte är i fokus Att de har ett historiemedvetande
är dock ett grundläggande antagande i denna studies genomförande och
begreppet historiekulturs användande.

2.1.3 Historiebruk
Historia, i betydelsen det förflutna och det som olika samhällen eller grupper
menar sig veta om förflutna, kan brukas på flera olika sätt. All offentlig
användning av historia i ett visst syfte kan karakteriseras som en form av
historiebruk. Syftet med bruket av historia kan till exempel vara konstnärligt,
kommersiellt, för att legitimera maktanspråk, upprätthålla traditioner, undervisa och andra typer av historiebruk. Subjektet som brukar historia kan vara
exempelvis stater, företag, grupper och enskilda individer. Historiebruk kan
vara flera olika handlingar alltifrån vardagliga ageranden och yttranden till
resandet av statyer. Exempel på historiebruk kan vara att säga god jul. Genom
att önska god jul upprätthåller personen traditionen julfirande och för
traditionen vidare, samt inkluderar sig själv och personen som önskas god jul
i gruppen som upprätthåller traditionen julfirande (Aronsson, 2004). En
person som ser en spelfilm som utspelar sig i historisk tid tar del av ett
konstnärligt historiebruk. En sådan film kan också innehålla budskap som
legitimerar den nuvarande samhällsordningen eller politiska makten genom
framställningen av det förflutna. När en persons historiebruk synliggörs och
undersöks anses en persons historiemedvetande vara möjligt att tolka. Ett
utvecklat historiebruk bedöms enligt tidigare forskning visa på ett utvecklat
historiemedvetande. Omvänt manifesterar sig ett outvecklat historiemedvetande genom ett outvecklat historiebruk. Ett historiebruk är en
medveten handling, till skillnad från historiemedvetande som kan ha
omedvetna manifestationer. Formerna och uttryckssätten för historiebruk har
följaktligen varit en del av forskningen om historiemedvetande och historiekultur. Rüsen menar att historiebruket alltid är en kulturprodukt och ingår i
det narrativ som personer lägger upp om sig själva och narrativen som
samhället upprätthåller (Rüsen, 1987, 2004, 2005; se också Karlsson 2004;
Olofsson, 2010; Johansson, 2016).
De olika begreppen historiekultur, historiemedvetande och historiebruk
är som sagt sammanlänkande och hör samman. De sammanfattas i nedanstående tabell vilken också fungerar som denna studies definition av begreppen. Som synes av tabellen är olika delar av människors användning och
upplevelse av historia aktuella beroende på hur historien används och upplevs.
Inre och yttre i tabellen avser om begreppet är en inre mental process eller kan
ha yttre manifestationer. Medveten och omedveten används i betydelse om
personen är medveten eller omedveten om sina handlingar och användande
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rörande historia. Identitetsskapande rör både skapandet av identiteter för
grupper, en gemensam identitet, eller för individer.

Tabell 2: Definition av historiedidaktiska begrepp i studien.
Historiemedvetande Historiebruk
Inre
X
Yttre
X
Individ
X
X
Grupp
X
Medveten
X
X
Omedveten
X
Multikronologi
X
X
Kulturskapande
X
Identitetsskapande
X
X
Grupptillhörighet
X
X

Historiekultur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Historiekultur, historiebruk och historiemedvetande är sammanlänkande och de två sistnämnda är uttrycksformer för den förstnämnda.
Tabellen ovan visar inte att de olika begreppen återfinns hos en person var och
en för sig utan de är olika representationer för en persons eller grupps upplevelse av, förståelse för och användning av historia. De tre är också sammanlänkande genom att bruket av historia är ett resultat av en historiekultur som i
sin tur är beroende av individernas historiemedvetande.
I studien studeras elevernas uttryckta historiekultur och utgångspunkten
är att det är ett uttryck för delar av elevernas historiemedvetande och att
historiemedvetandet kan studeras genom sin representation i en historiekultur.
Historiekultur är vald framför historiebruk då historiebruk fokuserar på
handlingar och intentioner bakom handlingarna medan historiekultur inbegriper resonemang och förståelse för det förflutna så väl som handlingar.
Elevernas yttranden är en form av historiebruk, de ger medvetna svar på frågor
och använder historia men det som blir synligt genom deras bruk av historia
är deras historiekultur. Då de tre begreppen är så nära sammanbundna med
varandra har samtliga beskrivits här för att göra historiekulturbegreppet
begripligt och visa på hur det samverkar med historiemedvetande och historiebruk. Eleverna befinner sig i en historiekultur och de ombeds i intervjuerna att
beskriva hur de förstår och motiverar skolämnet historia som en del av den
historiekultur de befinner sig i. Som visas av tabellen ovan omfattar historiekultur alla delar av en persons användning av historia och vilken roll historien
har för dem.
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2.1.4 Narrativ som historiedidaktiskt begrepp
Narrativ som begrepp är centralt inom historiedidaktiken. Narrativ och
narrativa framställningar av det förflutna uppfattas som tätt knutna till
historiebruk, liksom till historiekultur och historiemedvetande. Framställningen av narrativ är ett sätt att bruka historia. Berättelsen behövs för att uppfylla människans grundläggande behov av bekräftelse, regelbundenhet, ifrågasättande och förändring. Att kunna reflektera kring historiebruk kräver
kunskaper i historia och en historisk referensram, de är dock inte skilda från
varandra utan reflektioner över historiebruk kan ske samtidigt som kunskaper
om historiska förhållanden och händelser inhämtas (Eliasson, Alvén, Rosenlund & Rudnert, 2012). Enligt Rüsens (2004) definition ska en persons
narrativa kompetens förstås som förmågan att förse sitt eget liv med en
meningsfull riktning i tid. En narrativ kompetens innefattar konkretion,
kontinuitet och kontext. Konkretionen innebär att det skapade narrativet ligger
nära människors egna upplevelser, erfarenheter och minnen. Kontexten förankrar den personliga historien i en större historia, i det eller de sammanhang
personen anser sig vara en del av. Till sist behövs en föreställning om tiden
och om tidsförlopp, en kontinuitet över dåtid, nutid och framtid.

2.2 Tidigare forskning om elevers förståelse för historia
I genomgången nedan av tidigare forskning presenteras studier om elever i
skolsituationen och deras förståelse för, av och om historia. De rubriker som
används i kapitlet har formats efter olika inriktningarna i den tidigare forskningen där historiemedvetande ofta har fungerat som den teoretiska utgångspunkten för studierna. Tyngdpunkten ligger på forskning som behandlar yngre
elever samt forskning som bedrivits i Norden. Den forskningen bedöms ha
störst relevans för denna studie tack vare kulturell närhet och inriktning på
elever i samma ålderskategori. För att finna relevanta studier till inläsningen
studerades främst litteraturlistor i andra publikationer för att undersöka vilka
studier de konsulterat samt sökningar i olika biblioteksdatabaser. De studier
som har valts ut i avsnittet om tidigare forskning behandlar undervisningen i
historia eller delar begreppsapparat med min studie. Betoningen i flera av de
studier som presenterats här har varit att på olika sätt kartlägga eller undersöka
elevers förståelse för det förflutna eller tid som sådan. Andra studier har
fokuserat på hur elever uppfattar skolämnet historia. Då främst begreppet
historiemedvetande och äldre elever har varit i fokus för tidigare forskning är
denna forskning något överrepresenterad i jämförelse med övrig forskning
som berörs. Forskningen på äldre elever och historiemedvetande är ändå
inkluderad då den har relevans för denna studie.
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2.2.1 Yngre elever i tidigare forskning gjord i Sverige
Yngre elever har inte undersökts i någon högre utsträckning i tidigare
forskning, men det finns ändå en del studier gjorda i Sverige. De studierna har
skilts ut från studier i andra länder då även denna studie görs i en svensk kontext.
Nanny Hartsmars (2001) undersökning är en av de första studierna som
använder begreppet historiemedvetande i en studie i en svensk skolkontext.
Det är också en av få tidigare studier som behandlar yngre elever och använder
intervjuer. Det empiriska materialet till Hartsmars studie är omfattande och
intressant ur olika aspekter för min studie. Hartsmars syfte är att med utgångspunkt i historieundervisningen gestalta och förklara grundskoleelevers
historiemedvetande och tidsbegrepp samt att lyfta fram och problematisera
förutsättningarna för att genom undervisning utveckla desamma. Hartsmar utgår i sin tolkning av historiemedvetande ifrån sammanlänkningen mellan
dåtid-nutid-framtid. Hartsmar menar att om eleverna upplever historien som
att ”den är som den är” har de inte ett historiemedvetande. Hon menar däremot
på att om eleverna ser att allt är föränderligt över tid och att historien påverkas
av de frågor som ställs till det förflutna, då har de ett historiemedvetande.
Hennes undersökning omfattar elever i årskurs två, fem och nio. Här återges
resultaten rörande eleverna i årskurs fem.
Hartsmars (2001) intervjumetod med inledande fria skriftliga
associationer syftade till att undersöka elevernas erfarande av tid. Elevernas
associationer ordnade hon tematiskt och grupperade sedan utifrån skolor, ålder
och kön. När eleverna i hennes studie associerar till ”förr i tiden” fanns det
aspekter av ett medvetande om en process i historien. Nutid och framtid var
frånvarande i elevernas associationer vilket Hartsmar förklarar med att de tidsdimensionerna inte ingick i instruktionerna hon gav eleverna. Slutsatsen hon
drar är att eleverna inte har något tidsperspektiv bakåt utan elevernas förståelse om historien är en ”forntidsgröt” av allt som har hänt. Hartsmar (2001)
anser att om undervisningen i historia inte tar upp analys och tolkning av
historia kommer elevernas historiemedvetande inte att utvecklas. Hon drar
slutsatsen att för elever utan stöd och hjälp hemifrån var historieundervisningen intet mer än en övning i att memorera lösryckta uppgifter.
Ytterligare en slutsats hon drar är att det inte räcker med att undervisa om tid
som begrepp för att eleverna ska få ett historiemedvetande. Det förslår inte
heller, enligt hennes mening, att undervisa enligt kronologin då eleverna i
hennes undersökning inte fått tillgång till begrepp som förändring och
kontinuitet. Hartsmars studie är, som sagt, en av de få som behandlar yngre
elever och därför av intresse för denna studie. Under senare år har det kommit
fler studier om yngre elevers historiemedvetande.
Mary Ingemansson (2010) undersökte om svenska femteklassares
historiemedvetande utvecklas genom och via läsande av skönlitteratur. Slutsatsen av studien är att elevernas historiemedvetande gagnas av elevernas
emotionella engagemang i böckerna. Eleverna i studien gör flera förbindelser
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mellan tidsdimensionerna dåtid och nutid men framtidsaspekten är frånvarande, något som också framkom i Hartsmars (2001) studie ovan.
Ingemansson ser läsning av skönlitteratur som en framkomlig väg att stärka
eleverna som läsare och även att stärka deras historiemedvetande. Detta förutsatt att läsningen följs upp, diskuteras och behandlas på olika sätt i klassrummet (Ingemansson, 2010). De två studierna har fokus på historiemedvetande sammanlänkat med elevers upplevelse av tid, somfrämsta undersökningsområde.
En studie genomförd i Sverige av Thorp och Törnqvist (2017) studerade
hur elever i början av årskurs ett på lågstadiet resonerade kring ordet historia.
Utgångspunkten för studien var tesen att historiemedvetande är något
universellt som överförs till barn från den miljö och de sammanhang de vistas
i. Genom att studera elever innan de får undervisning i skolämnet historia
menar Thorp och Törnqvist att elevernas historiemedvetande kan studeras. I
och med detta menade de att de prövade de tesen att historiemedvetande finns
hos eleverna innan de får någon undervisning i skolämnet historia. De utgick
ifrån Kölbl och Straub (2001) som menar att barns historiemedvetande formas
av den miljö barnen växer upp i. Frågeställningen var huruvida historiemedvetande är något medfött eller något eleverna anammar. Den diskussionen
är av intresse för denna studies teoretiska utgångspunkt i historiekultur.
Frågan är om och i så fall hur eleverna anammar en historiekultur, är det med
utgångspunkt i ett medfött eller tillägnat historiemedvetande? Utifrån
elevernas resonemang om historia studerade Thorp och Törnqvist deras
uttryck för historiemedvetande. Av de tretton eleverna som intervjuades i
studien gav sju elever svar som visar på att de behärskar färdigheten att framställa kronologiska narrativ vilket ses som grundläggande för historiemedvetandet. Eleverna i deras studie skilde inte på historia i betydelsen sagor och
roliga historier och historia i betydelsen det förflutna. Initialt besvarade alla
eleverna frågan om vad historia är med associationer till sagor eller roliga
historier, medan endast en elev sammankopplade ordet historia med det
förflutna. Kunskap om det förflutna, menade eleven, kunde erhållas via
jämförelser mellan dinosaurieskelett och fågelskelett eller genom att resa i en
tidsmaskin. Eleverna i studien var alla överens om att historia är en blandning
av fantasi och verklighet. Historia innehöll dock moraliska lärdomar som
människor idag kunde använda för att göra sina liv bättre. Alla eleverna i deras
studie var omedvetna om att historia är ett skolämne. Thorp och Törnqvist
menar att historiemedvetande inte är något universellt evigt utan något som
lärs in via skolan, främst via undervisning om linjär tid. Både Hartsmar (2001)
och Thorp och Törnqvist (2017) sätter tid och historiemedvetande som nära
förbundna med varandra.
Joel Rundnet (2009) menar att sjuåringar har ett historiemedvetande. I
en studie av svenska elever fick sjuåringar beskriva föremål från olika tider,
en äldre, en nyare och en modern. Rundnet beskriver det som sekvensövningar. Främst menar han att eleverna genom att presentera narrativ utifrån
föremålen visade att de hade ett historiemedvetande.
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2.2.2 Studier om historiemedvetande, historiebruk och historiekultur
Flera studier har utgått ifrån att historiemedvetandet kan identifieras via
elevers användning av historia. Historiemedvetande har även analyserats
genom att studera uttryck för historiemedvetande i form av historiebruk och
historiekultur. Studierna av elevernas historiemedvetande har främst gjorts via
elevers texter och prov men ett par studier har haft intervjuer med elever som
empiriskt material. Studierna har då ofta utgått ifrån en specifik elevgrupp, till
exempel elever med utländsk härkomst. I avsnittet behandlas forskning om
historiemedvetande, historiebruk och historiekultur utifrån studier av äldre
elever. Tyngdpunkten ligger på en svensk kontext men även annan forskning
vävs in. Eleverna i de nedan beskrivna studierna är företrädesvis i övre tonåren
vid studiernas genomföranden.
Att elevens historiemedvetande kan vara problematiskt i skolundervisningen visas av Kenneth Nordgrens (2006) och Vanja Lozics (2010)
studier. Elever som i sitt identitetsskapande uppgav att de präglades av att
deras familj- eller släktrötter fanns utanför Sverige upplevde att deras historia
inte var viktigt nog att beröra i historieundervisningen. De ansåg dock att den
eurocentriska historien de studerade kunde motiveras med att de bodde i
Sverige och att den historien ingick i den allmänbildning som behövdes för att
bo och verka i Sverige. Det som eleverna beskrev sin egen personliga historia
som icke-svensk och den historia som utgjordes av skolämnet historia låg
enligt deras förståelser långt ifrån varandra (Nordgren, 2006; Lozic, 2010).
Genom enkätundersökningar och korsreferenser av enkätsvaren undersöktes ungdomars historiemedvetande i studien ”Youth and History” som
genomfördes år 1997 av Bodo von Borris och Magne Agnevik. Projektet omfattande tusentals europeiska elever i gymnasieåldern. I projektet
formulerades historiemedvetandet, ämnet för undersökningen, på följande vis:
History is a complex connection of the past, perceptions of the present and
expectations of the future. History therefore is a mental construct, making
sense out of the past in narrative structure and providing for orientation of the
own life in the changes from the past to the future. Difficult questions of the
relation of individual and collective elements remain, questions of conscious
(preconscious and subconscious) processes, of traditional, exemplary, and
genetic modes of making sense (with their ‘critical’ versions too) etc. If one
accepts this concept, the relations between past, presence and future become a
constitutive moment of the investigation. (Agnevik & von Borries, 1997:59)

Som synes hade Youth and history-undersökningen en betoning på
länken mellan dåtid-nutid-framtid och elevernas förståelse för det förflutna.
Tidsdimensionerna har varit viktiga inom forskningen om historiemedvetande
vilket också visades i genomgången av studierna av yngre barn ovan. Undersökningens resultat visade att elever i allmänhet var intresserade av historia
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men att framtidsaspekten inte var närvarande i historieundervisningen. De
svenska eleverna i studien visade större tilltro till demokratin som samhällsform och lade mindre vikt vid historien än elever i andra europeiska länder.
Avvikelserna i svaren hos de svenska eleverna i jämförelse med eleverna i de
andra länderna var i övrigt små (Eriksson, 1997). En stor majoritet av ungdomarna i studien ansåg att historiens främsta uppgift är att förklara nuet.
Eleverna rankade den närliggande 1900-talshistorien som mest intressant att
studera och de var främst intresserade av sin egen familjehistoria. Ordet
historia definieras i Youth and history som skolämnet historia, det förflutna
och den vetenskapliga disciplinen historia (Eriksson, 1997; Agenvik & von
Borries, 1997).
Sture Långström följde upp Youth and history-undersökningen i sin
enkätstudie av svenska elever i årskurs nio samt i årskurs ett och tre på
gymnasiet. Långströms slutsats är att historieundervisningen bedrivs på ett
sätt som inte främjar utvecklandet av ett historiemedvetande utan fokuserar på
en traditionell berättelse bestående av en kronologisk historia fokuserad på
dramatiska händelser och berömda personer. Långström studie visar på att
eleverna inte anser att historia berör dem och deras liv (2001). I min licentiatuppsats använde jag en liknande enkät innan och efter arbetet med de
digitaliserade primärkällorna och svaren som eleverna gav i dem var likartade
de svar som getts i Agneviks och von Borries och i Långströms studier.
Eleverna som svarade på enkäterna skattade sin egen personliga släkthistoria
och dramatiska händelser i det förflutna som mest intressant att studera.
Eleverna angav i enkätsvaren att de litade främst på uppgifter om det förflutna
från läraren och läroboken och uppgav att de helst ville ta del av historia via
spelfilmer (Sandberg, 2014).
Historiebruk har likaledes varit föremål för forskning. I studier om
historiebruk har det framförts att historiemedvetande går att studera via sitt
manifesta uttryck som då anses vara historiebruk. Den forskning som handlar
om undervisningen i skolämnet historia har främst studerat läroböcker och
studerat böckernas författares historiebruk och därmed deras historiemedvetande (Ammert, 2008; Thorp, 2016). Fler studier har studerat historiemedvetande och historiebruk i samhällen, stater och andra grupperingar (se
Karlsson, 1999; Zander, 2001; Aronsson & Hillström, 2005). Om historiebruk
har det skrivits på ett teoretiskt plan. Aronsson har skrivit boken Historiebruk
där begreppet definieras och relateras till begreppen historiemedvetande och
historiekultur. Han presenterar vilken roll historiebruket har i det offentliga
samhället, i det privata livet och inom vetenskapen. Aronsson menar att
historiebruket i samhället motsvarar de processer som använder delar av
historien för att skapa specifika meningsbärande eller handlingsinriktade förlopp (2004).
Historiebruk och historiemedvetande anses vara nära förbundna med
varandra och har ofta studerats tillsammans. Hans Olofson (2011) har både
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historiebruk och historiemedvetande i titeln till sin studie om en högstadieklass som studerade första och andra världskriget samt mellankrigstiden. Han
använde även första och andra ordningens begrepp i sin analys av elevsvaren.
I sina forskningsfrågor och i sitt syfte skriver Olofson (2011) om elevernas
erfarande av historieundervisningen. I studiens resultat visar Olofson på
elevens historiebruk utifrån historieundervisningen. Eleverna i hans studie
ville studera historia för att få ett bidrag till sin egen bildning och i viss mån
studera rätt och fel och gott och ont. Eleverna uppfattade historien som en
framgångshistoria där allt blir bättre och bättre. Nuet framställdes av eleverna
som motsatsen till det förflutna. Det förflutna fungerade som en jämförelsepunkt till nuet och framställdes som sämre än nutiden. Olofson berör fler
aspekter av historiemedvetande, till exempel undersöker han huruvida
eleverna tycks medvetna om att människor, och även de själva, är skapare av
historia. Resultaten visar att eleverna i hans studie inte såg sig som medskapare av historia. I andra studier har det framkommit att undervisningen behandlar både första och andra ordningens begrepp men att första ordningen
begrepp är i högre grad förekommande i undervisningen. Undersökningen
genomfördes i två femteklasser på två skolor i Sverige i samband med undervisning om medeltiden. (Insulander, Lindstrand, Selander, 2016).
Lee (1996) definierar första ordningens begrepp som ord och begrepp
vilka är en del av historiska händelser som exempelvis franska revolutionen,
vikingatåg och häxförföljelser. Andra ordningens begrepp är ord och begrepp
som rör historiedidaktiska begrepp som kontinuitet, förändring, historisk
signifikans. Historiska förändringar benämns som andra ordningens begrepp
och historiska händelser som första ordningens begrepp. Andra ordningens
begrepp kan fungera som hjälpmedel för att eleverna ska kunna förstå det förflutna. Första- och andra ordningens begrepp har används i tidigare studier för
att operationalisera exempelvis ett historiemedvetande. I föreliggande studie
används begreppen när elevernas svar sätts i relation till tidigare forskning.
Niklas Ammert (2014, 2017) använder första och andra ordningens
begrepp som beteckning på vad eleverna menar är kunskaper i historia. I
Ammerts (2014, 2017) enkätstudie av elever i årskurs nio gav eleverna svar
på vad som är kunskaper i historia och eleverna i hans studie menade på att
kunskaper är att kunna datum, personer och det eleverna karakteriserade som
viktiga händelser. I den första enkäten svarade något över hälften av eleverna
att kunskaper i historia är att ha kunskaper om historiska datum, personer och
andra kunskaper som kan beskrivas som stoffkunskaper eller första
ordningens begrepp. Färre elever gav svar som hade inriktning mot att
kunskaper i det förflutna var användbara på så sätt att de kunde användas i
framtiden. Förståelse för det förflutna var också en aspekt på kunskaper
eleverna framförde i enkäterna.
I den andra enkäten Ammert (2014) genomförde fick eleverna svara på
frågor om en text vilken beskrev en historisk händelse. Ammert drar slutsatsen
att eleverna ger svar där kunskaper i historia i högre grad utmärks av att kunna
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dra slutsatser och se orsaker till händelser i det förflutna. Ammert ställer
frågan varför eleverna inte benämnde det som kunskaper om det förflutna i
den första enkäten. Han har studerat sambandet mellan moralisk medvetenhet
och historiemedvetenhet i elevernas svar på den andra enkätfrågan och finner
att eleverna för fram betydelsen av de moraliska lärdomar de kan få av det
förflutna. Det förflutna kan fungera som direkt inspiration till moraliska
kunskaper men också analyseras utifrån elevernas moraliska ställningstaganden. Eleverna i Ammerts studie använder det han beskriver som en
narrativ kompetens i de moraliska ställningstagandena utifrån händelser i det
förflutna (2017).
Tidigare forskning rörande historiekultur har främst varit inriktad på
långsamma förändringar över tid och hur de kan studeras i olika historiekulturella representationer. Rüsens indelning av historiekultur har använts i
två svenska historiedidaktiska studier. Henrik Åströms Elmersjö (2013) studie
av arbetet i Nordiska rådets lärobokskommitté är den som ligger närmast föreliggande studie. Han visar på att en gemensam historieskrivning för Norden
var i princip ouppnåelig då de nationella historiekulturerna med en nationell
myt i grunden var starka i de respektive länderna. Han påvisar också att förändringarna i läroböckerna låg närmare en förändring i en samhällelig
historiekultur än förändringar inom den vetenskapliga disciplinen historia.
Åström Elmersjö utgår från Rüsens dimensioner av historiekultur: politisk,
kognitiv och estetisk.

2.2.3 Att kartlägga elevers förståelse för historia
Hur elever förstår historien, hur den definieras av eleverna avseende
exempelvis drivkrafter i historien berörs i detta avsnitt. Studierna som
presenteras under denna rubrik är företrädesvis gjorda i anglosaxiska länder
vilket kan ha att göra med en annan historiedidaktiskt tradition i de länderna
än i Sverige. Elevers förståelse för skolämnet historia inleder forskningsöversikten och berör sedan vilken kunskap som är möjlig att erhålla i historia samt
hur kulturen påverkar förståelsen för vad historia är.
Några tidigare studier har studerat historieämnet som sådant och
elevernas åsikter om skolämnet historia. I en studie av Richard Harris och
Terry Haydn (2010) tillfrågades 1740 engelska elever i åldrarna elva till
fjorton år vilken typ av historia och historieundervisning de föredrog, frågor
som ligger nära denna studies frågeställningar. Eleverna i studien föredrog
elevaktiva undervisningsmetoder och att se filmer som utspelades i historisk
tid (se även Fink, 2003). När eleverna tillfrågades om vilka ämnesområden
eller tidsperioder de föredrog att studera inom historia angav de äldre eleverna
Förintelsen, andra världskriget och forntidens Egypten, de yngre eleverna
angav inte något särskilt ämnesområde eller tidsperiod. En majoritet av
eleverna i Harris’ och Hydens studie ansåg att historia var viktigt att studera.
De aspekter av historia eller den tidsperiod eleverna uppskattade att studera
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rankade eleverna i studien också som viktiga att studera och ha kunskaper om.
Elevernas åsikter om varför historia ska studeras i skolan undersöktes också i
Harris’ och Haydens enkätstudie. Av de 1500 svaren i studien sorterades 658
svar bort då de antingen inte ansågs utvecklade eller innehöll svar av typen
”Historia ska studeras för att det står så i läroplanen”. Majoriteten av de återstående svaren angav att kunskaper i historia är bra för ett framtida yrke som
lärare eller arkitekt. Andra skäl var att lära av historien, eller att förstå nutiden.
Hur eleverna svarade skilde sig markant åt mellan skolorna i undersökningen.
På påståendet att kunskaper i och om historia behövs inför yrkeslivet varierade
de instämmande svaren mellan 1.5 procent och 22 procent av eleverna i de
olika skolorna. Harris och Hayden drar slutsatsen att läraren spelar en avgörande roll för elevens historieintresse och inställning till historia. De menar
också att skillnaden kan ha med sammansättningen av elever på skolorna att
göra (2010).
Flera engelska studier har studerat elevers historiska tänkande och de
färdigheter som ingår i detta. Dessa färdigheter betonas i den anglosaxiska
forskningstraditionen. Peter Lee och Jonathan Howson (2009) intervjuade 1012-åringar i England och frågade dem vilken kunskap om det förflutna som
eleverna ansåg är möjligt att erhålla, vilket också ligger nära föreliggande
studies frågeställning. Eleverna i studien betraktade historien som en fixerad
sanning och utan bevarade ögonvittnesskildringar kunde det enligt eleverna
inte fastslås vad som hade hänt. Eleverna förstod och tolkade historien som
bestående av en räcka händelser. De äldre eleverna i Lees och Howsons studie
ansåg att vad som definieras som historia handlar om olika åsikter, det går inte
i nutid att fastställa vad som verkligen hände i dåtiden. En del elever använde
istället ordvalet att forskare har olika perspektiv på det förflutna och ger då
enligt Lee och Howson uttryck för en nyanserad bild av vad som är historia,
att det inte finns en definierad fastslagen sanning. Lee och Howson anser att
för att skolämnet historia inte ska bli avfärdat som ointressant av eleverna
behöver skolan undervisa om historia som ett sätt att betrakta och förstå
världen. De menar att skolämnet historia i skolan måste bli relevant för
eleverna (2009).
I en annan brittisk studie av elever mellan sju och fjorton år gamla (Lee,
1996) fick eleverna två olika texter med uppgifter om romarrikets fall. En där
romarriket gick under år 476 och en där det gick under år 1453. Eleverna fick
också ta ställning till olika påståenden om vilka kunskaper vi kan ha om
händelser i förfluten tid och om det kan finnas olika historiska sanningar.
Studien syftade alltså till att studera elevernas uppfattning om historia vilket
liknar denna studies frågeställning. Eleverna förklarar de olika redogörelserna
för romarrikets fall med att all kunskap inte finns tillgänglig, eller att det är
samma händelse men beskriven på olika sätt. Eleverna poängterade att
nutidens samhälle inte har någon direkt länk till det förflutna. Ingen nu
levande var med om händelserna så det går inte att ha säkra kunskaper om vad
som har hänt. Detta var en ståndpunkt som yngre elever antog i högre grad än
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äldre elever. När eleverna i studien ville veta hur ”det verkligen var”, löste de
det genom att fråga en historielärare eller läsa i en lärobok i historia. Andra
elever ansåg att historia är en fråga om olika synsätt, att det inte finns en
sanning om händelserna utan de olika årtalen för romarrikets fall beror på
perspektivet hos de som skrivit texterna. De äldsta eleverna i undersökningen
gav förklaringen att slutdatumet för romerska imperiet är en konstruktion och
att det inte finns något rätt eller fel. Lee har utifrån svaren i studien och i andra
studier han genomfört konstruerat en utveckling av elevernas tolkning av de
olika uppgifterna i texterna som korrelerar med deras ålder och historiska
kunskap. Eleverna går från att det förflutna är oåtkomligt till att de historiska
berättelserna varierar beroende på vilka frågor vi ställer till det förflutna:
1. The past as given
2. The past as inaccessible
3. The past as determining stories
4. The past as reported in a more or less biased way
5. The past as selected and organized from a viewpoint
6. The past as (re-)constructed in answer to questions in accordance
with criteria (Lee & Ashby 2000, s. 200)

I ytterligare studier av Lee och Ashby (Lee & Ashby, 2000; Ashby,
2004) studeras hur eleverna själva använder primär- och sekundärkällor i
historieämnet. Eleverna använde främst uppgifter som stödde deras egna
argument för hur händelserna gick till och bortsåg från övriga, motstridiga,
uppgifter. Böcker och experter är också vad elever i en annan studie (Ashby,
2004) helst vänder sig till för att få veta hur det verkligen ligger till när primäreller sekundärkällorna är vaga eller motsäger varandra. Eleverna i Rosalyn
Ashbys studie var mellan åtta och fjorton år vid tidpunkten för undersökningen. Ju yngre eleverna var desto mer såg de lärare och läroböcker som
auktoriteter och experter i frågan om historisk kunskap. Eleverna förutsatte att
det fanns en sann version av den historiska händelsen tillgänglig i nutida läroböcker. Äldre elever vilka åberopade böcker och experter syftade i högre grad
på arkeologer och böcker i form av kvarlevor. Arkeologiska undersökningar
nämndes ofta av de äldre eleverna i studien som en säker källa till kunskap om
historiska händelser (2004).
Lee och Ashby (2000) drar slutsatserna att elever i åldrarna sju till
fjorton förstår att hur det förflutna framställs varierar med de frågor som ställs
till primär- och sekundärkällorna och att tolkningen av källorna påverkar
framställningen av det förflutna. Lee och Ashby drar också slutsatsen att
elevernas förmåga till historiskt tänkande varierar i alla åldrar och utvecklingen av det historiska tänkandet sker i olika hastigheter hos eleverna,
den är inte konstant och linjär. Slutligen hade de elever i deras studie som hade
haft historia som ett eget ämne, och inte undervisats i skolämnet historia
tillsammans med andra skolämnen, ett mer utvecklat historiskt tänkande enligt
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Lees modell ovan. Elevernas förståelse av det förflutna förefaller vara tätt
knutet till den vardagliga kontakt de har med det förflutna, främst via medier.
Olika perspektiv på händelser i det förflutna går emot elevernas förståelse om
vad som är att beteckna som sanningen då händelserna vanligtvis återger
händelser som de verkligen (enligt personens uppfattning) har hänt. Elever
sorterar in det skolan lär ut bland de kunskaper de anser sig redan ha och deras
kunskaper om det förflutna påverkas av de framställningar av det förflutna
som de kommer i kontakt med utanför skolan (se Lee, 1996, 2004; Elmersjö
Åström, 2015; Virta, 2017).
I en studie (Barton, 2001) jämförs elever i åldrarna sex till tolv år med
varandra i USA och Nordirland för att undersöka sociokulturell påverkan på
elevernas uppfattning om historia. I studien fick eleverna förklara hur och varför människors sätt att leva har förändrats över tid. Kvalitativa metoder som
semistrukturerade intervjuer och observationer användes. De nordamerikanska barnen förklarade förändringar i historien främst med nya uppfinningar och teknologisk utveckling som drivits på av enskilda aktörer. Enskilda individer uppfattades av eleverna som drivande även i förändringar i
normer och värderingar. Sociala förändringar uppgav eleverna sker på ungefär
samma sätt som teknologiska, nämligen genom att nya idéer, normer och
förhållningssätt uppfinns av begåvade människor. De nordamerikanska
eleverna såg den historiska utvecklingen som rationell och enbart som en
framgångssaga, att allt blev bättre och bättre var enligt eleverna en naturlig
utveckling. De nordirländska barnen förklarade generellt sociala förändringar
med samverkande ekonomiska, sociala och teknologiska orsaker, inte med
enskilda individers handlingar. De nordirländska barnen förklarade även
sociala förändringar med kollektiva och långsamma förändringar i attityder,
normer och värderingar. Barton poängterar att även om det finns skillnader så
finns det också många likheter och överlappande förklaringarna mellan
eleverna i de bägge länderna. I båda länderna lär eleverna om det förflutna av
familj, släktingar, museum, och genom olika medier. I Nordirland har en enhetlig berättad nationell historia långt ifrån en lika stark ställning som i USA,
detta delvis av politiska orsaker. I Nordirland studerades inte historien som en
kronologi och där studeras inte heller enskilda individer eller händelser. I USA
är en nationell historisk berättelse mer närvarande i den samhälleliga kulturen
än i Nordirland. I båda länderna är historielärare och läroböcker en del av den
samhälleliga historiska kulturen och de läroböcker i skolämnet historia som
studeras i studien avviker enligt Barton inte från den i samhället allmänna
framställningen av det förflutna (2001).
Flera tidigare studier visar att samhällets historiekultur påverkar
eleverna. Lévesque (2008) citerar studier från USA och England som han
menar på visar att elever uppfattar framstegstanken inom historien som oundviklig. Framtiden kommer bli bättre än nutiden menar eleverna i studierna och
att studera det förflutna är därför att studera en rörelse från det sämre till det
bättre. Undantagen är de elever i studierna som identifierar sig som tillhöriga
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till olika samhälleliga minoriteter. Lévesque lyfter som exempel fram elever
som räknade sig som fransk-kanadensare vilka såg nostalgiskt på det förflutna.
Allt var, enligt dem, bättre innan engelsmännen tog över och historien var inte
den framgångssaga som elever tillhörande majoritetsgruppen inom landet gav
uttryck för (Lévesque, 2008, se även Rosenzweig, 1998; Nordgren, 2006;
Lozic, 2011). Ytterligare en ståndpunkt som framkommit i tidigare forskning
är att det inte finns någon sanning om det förflutna utan att allt är en fråga om
tolkningar (se Porat, 2004; Hsiao, 2009; Van Sledright, 2011).
Några studier ägnar sig åt ungdomar och deras föräldrars uppfattning
om det förflutna. En slutsats som dras är att hur bilden av det förflutna dels
överförs, dels förändras mellan generationer delvis beror på att samhällets
framställning av det förflutna ändras. Varför vissa händelser och vissa
uppfattningar om det förflutna utgör den dominerande sanningen och varför
andra uppfattningar blir marginaliserade eller ignorerade beror på vilka
minnen som bevaras av samhället. Endast minnen stödda av familjen, gruppen
eller samhället lever vidare till nästa generation. Kursplaner, lärare och
läromedel är en del av samhället och de av samhället stödda minnena. Andra
platser i samhället där det förflutna blir synligt är museer, monument och
traditioner som tillhör den dominerande eller de dominerande kulturerna.
Media bidrar till vilka händelser som bevaras och hur händelserna lever kvar
i det allmänna medvetandet. Många personers historiska förståelse formas
även av historiska spelfilmer. När föräldrar och elever skulle beskriva
händelser i det förflutna hänvisade de ofta till spelfilmer och såg det som ett
bra sätt att tillägna sig kunskaper om händelserna (Wineburg et al., 2007;
Clark, 2014; Virta, 2017).
Film som undervisningsform har fått en hel del uppmärksamhet i den
historiedidaktiska forskningen. Steven Dahl (2013) har studerat hur elever
skapar mening utifrån spelfilm i undervisningen och undersöker på så sätt
elevernas historiebruk och därmed, menar han, deras historiemedvetande. I
hans studie blir det tydligt att eleverna tolkade en och samma spelfilm på olika
sätt. Dahl anser att spelfilm kan användas i undervisningen för att, med hans
terminologi, kvalificera ett historiemedvetande. Dahl beskriver att
kvalificeringen sker genom att undervisningen synliggör det genealogiska
perspektivet2, det historiebruk som kan sättas i relation till spelfilmen och
genom att läraren lyfter upp multikronologin i elevernas reaktioner och
resonemang om spelfilmen. I Dahls studie blir det tydligt att eleverna inte kan
upptäcka eller identifiera historiebruket bakom spelfilmerna men däremot föra
2

Det genetiska perspektivet på historia behandlar historia i kronologisk ordning fram till nutiden. Ett genealogiskt perspektiv tar utgångspunkt i nuet, i elevens egna livserfarenheter eller
i frågeställningar som uppfattas som allmänmänskliga. Ett genealogiskt perspektiv studerar hur
människor, samhällen och grupper har tagit sig an de frågorna tidigare och hur historia kan
användas för att besvara frågorna och reflektera elevernas livserfarenheter. Det genetiska
perspektivet på historia behandlar historia i kronologisk ordning fram till nutiden (Eliasson,
2004).
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resonemang som griper över flera tidsdimensioner vilket visar elevernas
förmåga till multikronologiskt tänkande. Dahls slutsats är att historiebruk behöver lyftas fram mer i undervisningen för att utveckla elevernas historiemedvetande. Han finner att historiebruket inte berörs i samband med visande av
spelfilmerna i undervisningen.
Catharina Hultkrantz har undersökt lärares historiebruk, utifrån Karlssons typologi av historiebruk, i samband med visande av spelfilm i undervisningen och hur lärarna använder genealogiska och genetiska frågeställningar
i samband med filmvisningarna. Hennes slutsats blir att lärarna främst använde ett vetenskapligt historiebruk men inte nödvändigtvis diskuterade spelfilmernas historiebruk med eleverna (2014). Wineburg et al. (2007) menar
också att den historiska identiteten skapas genom filmer.
Susanne Staf (2011) beskriver i sin studie elevers egenproducerade
texter i skolämnet historia. Staf studerade elever i årskurs fem och hon visar
att eleverna skrev texter som ligger nära lärobokens formuleringar när de
skulle skriva egna texter i skolämnet historia.
Eleverna i tidigare studier tolkar läroböckerna som används i skolämnet
historia såsom innehållande den historiska sanningen, något som framkommer
i flera tidigare studier. När eleverna då konfronterades med läroböcker innehållande olika beskrivningar av samma händelser förefaller eleverna i tidigare
studier ha intagit några olika förhållningssätt. Antingen är en av återgivningarna fel, eller så går det inte att fastslå vad som hänt då det inte finns
ögonvittnesskildringar bevarande (Lee, 1996; Hsiao, 2009).
I tidigare studier har eleverna sällan tagit upp källkritik som en viktig
aspekt av historieundervisningen. Inte heller lärare i tidigare studier lyfter upp
källkritik som viktigt. Tidigare forskning har dock lagt vikt vid att källkritik
är en bärande del av historieundervisningen. Att behärska källkritik kan ses
som en del av det demokratiska medborgarskapet, att kunna ställa frågor till
historia är en del av att vara medborgare i en demokrati (van Dire & van
Boxtel, 2007; Ammert, 2013; Olsson, 2014). Den internetbaserade skolan med
en-till-en organisation gör att tillgängligheten till andra texter, av primär- och
sekundärkällmaterial och fler historiska perspektiv idag är mer åtkomliga än
tidigare vilket borde underlätta lärarnas undervisning med källmaterial. Det
saknas dock forskning om huruvida så skett. Den forskning som finns
fokuserar mer på de möjligheter som står till buds i och med internet (Sandberg, 2014).
Det har i samband med diskussioner om internet i historieundervisningen framförts att källkritiska förhållningssätt blir än viktigare då
eleverna kan möta återgivningar av det förflutna i en sådan stor omfattning via
internet. Som positivt har framförts att eleverna kan sprida sin version av
historien och delta i historiska kunskapsutbyten (Lévesque, 2009; Kelly,
2013). Elever i tidigare studier tycks värdera en källas trovärdighet baserat på
mängden information den innehåller och bedömer texter med mer information
som trovärdigare. Andra elever intar motsatt ståndpunkt och ansåg att texter
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med lite fakta var mer trovärdiga då textens innehåll inte kunde utmanas.
Ytterligare en strategi eleverna använde var att välja den text som passar bäst
för elevernas egna syften. Ju äldre eleverna var desto mer tog de hänsyn till
när och hur texterna producerades.

2.2.3 Historiekultur i läromedier och i klassrummet
Utgångspunkten för några studier är vad som händer när en dominerande samhällelig historiekultur krockar med elevens historiekultur i klassrummet.
David Mellberg (2009) fann att elever med ursprung i Palestina hade svårt att
ta till sig den svenska skolans historieundervisning om Förintelsen. Mellberg
beskriver elevens dilemma med att deras personliga historiemedvetande inte
överensstämmer med det historiemedvetande skolan representerar och undervisar utifrån. Eleverna kände sig, med utgångspunkt i sina personliga historiemedvetanden, utsatta för övertalning i historieundervisningen. Mellberg anför
att eleverna måste uppleva undervisningen i skolämnet historia som relevant
för dem själva om de ska kunna utveckla sitt historiemedvetande, vilket han
ser som nödvändigt för att på så sätt ge elevens utvecklande av en identitet en
stabil grund. Mellberg lägger särskild vikt vid att elevens historiekultur måste
vara känd av läraren och att elevens historiekultur måste involveras och bemötas, inte nödvändigtvis bekräftas, i historieundervisningen. I studien används historiemedvetande och historiekultur i princip som synonymer och
Mellberg anser att eleverna har en egen individuell historiekultur (2009).
Mellbergs studie är en av de få som studerar historiekultur i nutidens
klassrum. När begreppet har använts i forskningen har det främst rört studier
av händelser över tid och studerat hur historiekultur eller historiekulturerna
förändrats.

2.2.4 Elevers förståelse av tid
Som en del av elevers förståelse av vad historia är och deras historiemedvetande har deras förståelse om tid framförts i tidigare forskning.
Forskningen har främst fokuserat på hur elever förstår tidsavstånd i det
förflutna och hur de förstår tid som begrepp. Elevers förståelse om tid har
relevans för studien då det är en del av den kognitiva aspekten av historiekultur. Barns förmåga att förstå tid som begrepp har diskuterats. Hartsmar
(2001) menar, som skrivits tidigare i denna studie, att eleverna inte förstår
tidsavstånden i det förflutna. I äldre forskning utifrån en Piaget-tradition
menas att elever innan tolvårsålder inte kan uppfatta tid eller tänka så abstrakt
som krävs för att förstå historia som fenomen. Piaget har blivit kritiserad både
för sin undersökningsmetod, samt att han inte tog hänsyn till barns språkliga
utveckling men har fungerat som utgångspunkt för senare forskning (Barton
& Levstik, 1996; Rudnert, 2009; Stolare, 2014).
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Levstik och Barton (1996) har i en av deras studier prövat barns förståelse av tid. I studien skulle barnen placera nio bilder från amerikansk
historia i kronologisk ordning. Inget av barnen i studien sätter bilderna helt
slumpartat men få av barnen förmådde placera bilderna i korrekt ordning. De
yngsta barnen tenderade att beskriva vad som syntes på bilderna och relaterade
inte bilderna till varandra eller relaterade alla bilder utifrån en bild, ofta den
som barnen ansåg föreställa nutiden. Till skillnad från Hartsmar (2001) anser
Barton och Levstik att barnen förstår kronologisk tid och har en förståelse för
historisk tid från en tidig ålder. Förståelsen för historisk tid finns då innan
barnen kunde använda årtal och datum och historiska begrepp. Förståelsen för
tid menar Levstik och Barton kommer innan och ibland fristående från skolans
historieundervisning. De yngsta barnen i deras studier använde bara enkla
tidsmarkörer som ”förr” medan barnen som var i åttaårsåldern använde fler
jämförande tidsbegrepp. Från tio, elva års ålder använde barnen i studien
historiska begrepp som antiken och kolonialismen. Barton och Levstik anser
att det faktum att barnen kunde uttala sig om historia och använda tidsmarkörer som inte har med skolundervisningen att göra, beror på att barnen,
enligt dem, tagit del av historia i samhället. De menar också att barnen kan
uppfatta tid men att klocktid och tid i betydelsen historisk tid inte är samma
sak i barnens förståelse. Slutligen menar de också att en undervisning utifrån
tidslinjer inte räcker för att lära eleverna om tid. Tidslinjerna hänvisar bara till
händelser som eleverna inte har så djupa kunskaper om och utvecklar därför
inte elevernas förståelse av tid. Barton och Levstik förespråkar att undervisningen istället borde utgå ifrån barnens erfarenheter (1996, 2005).
Den kronologiska historieundervisningens vara eller inte vara har
diskuterats i tidigare forskning. von Borries (2009) anser att historia borde
läras ut som ett sätt att tänka istället för som ett kronologisk narrativ. Detta
dels för att det ändå endast är fragment av det förflutna som studeras i
undervisningen i skolämnet historia och dels för att det inte finns en historisk
sanning. Han anser att skolämnet historia borde undervisas utifrån flera olika
perspektiv och aspekter och med utgångspunkt i elevernas behov. Vilka behov
eleverna har blir enligt honom upp till läraren att undersöka. Barton (2001)
anser att det finns tre problem med att studera historia som en strikt kronologi:
Det kan för det första förhindra att eleverna utvecklar en förståelse om tid, allt
blir ”historia”. Han menar att eftersom den kronologiska historieundervisningen inte knyter an till elevernas egna historiska erfarenheter och därför,
enligt Barton, upplevs som tråkig av eleverna föreligger risken att de tillägnar
sig sin historiska kunskap utanför skolan via populärkulturen. För det andra
skildras i populärkulturen skildras, menar Barton, historiska skeenden på ett
sätt som sällan uppfyller grundläggande källkritik, har historisk korrekta
återgivningar eller är neutral. För det tredje används historia inte som en strikt
kronologisk berättelse i samhället vilket gör att relevansen i en kronologisk
undervisning med elevernas egna liv blir liten (se även Sexias, 2000; Hartsmar
2001; von Borries, 2009; Hansson, 2010).
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2.2.5 Sammanfattning
Tidigare forskning har vanligtvis haft äldre elever i fokus för sina studier eller
studerat lärare i historia. I Sverige har den kontinentala forskningstraditionen
varit framträdande och tidigare studier har främst fokuserat på undervisningsmetoder och läromedel. Andra studier har fokuserat på elevernas
identitetsskapande i relation till skolämnet historia. Det finns få undersökningar som behandlar elever i en svensk kontext. Studier av yngre elever,
under högstadieåldern, har genomförts främst i anglosaxiska länder. Elevers
uppfattning om tid har varit en utgångspunkt för flera av dessa studier. Flera
studier berör hur elever förstår, konstruerar och uppfattar historia, med en
betoning på utvecklande av det som betecknats som elevernas historiska
förmågor.
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3. Metod och material

I studien har jag för avsikt att beskriva elevernas förståelse för och motivering
till skolämnet historia så som den framstår i empirin. Presentationen av
empirin utgör en tolkning och en rekonstruktion av en beskriven social
verklighet så som den gestaltade sig vid tiden för datainsamlingen (Alvesson
& Sköldberg, 2011). Detta är tydligt då intervjuerna sätts i relation till
begreppet historiekultur som en del av en social verklighet i dåtid och nutid
(Rüsen, 2004).

3.1 Forskningsansats
I avhandlingen är ett val gjort att genomföra en tolkning av elevernas intervjusvar, utan att fördjupa tolkningen till att studera en eventuell underliggande
mening eller meningar. Tolkningen är ett led i att förstå studiens empiri och
tolkningen görs utifrån det valda historiedidaktiska begreppet historiekultur
(Kvale, 1997; Szklarski, 2002, Ödman, 2007). Studien som helhet provar
historiekultur som teoretiskt begrepp mot ett empiriskt material. Studiens
breda anslag motiveras av att elevernas förståelse för och motivering till skolämnet historia ger en inblick i deras förståelse för ämnets roll och uppgift både
i deras egna liv och i samhället vilket ger ingångar till elevernas historiekultur.
För att uppnå syftet använder jag intervjuer som datainsamlingsmetod.
Datainsamlingen omfattar en mindre undersökningsgrupp vilket innebär
möjlighet till en fördjupad förståelse för hur de personer som ingår i studien
uppfattar, resonerar om och förstår skolämnet historia (Denscombe, 2009).
Deltagarna i studien benämns elever då det är i deras roll som elever de
intervjuas. Det är deras förståelse för och motivering till skolämnet historia
som är studieobjektet varför det är i rollen som elever de är av intresse.
Eleverna möter och interagerar med det förflutna i olika roller i och utanför
skolan. De sammanhang eleverna möter historia utanför skolan berörs i
studien men mer som komplement till deras förståelse för och motivering till
skolämnet historia.
Ett grundantagande för studien är att alla människor förstår och tolkar
historia utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper av, i och om historia. Samtidigt befinner sig eleverna i intervjuerna i en kontext som också påverkar
deras tolkning av ordet historia och skolämnet historia (Thorp, 2016). Jag ut45

går i studien ifrån att elevernas historiekultur är en del av deras historiemedvetande (se kapitel 2). Till skillnad från ett individuellt historiemedvetande är
aspekter av elevernas historiekultur möjliga att studera.
Frågorna till intervjuerna formulerades utifrån de didaktiska frågorna
vad, hur och varför (bilaga 1), då det är de frågor som rör undervisningen.
Avseende undervisningens var, när och med vem, styr eleverna inte över.
Frågorna har också sitt ursprung i historiekulturens dimensioner. Åström
Elmersjö (2013) applicerar Rüsens definitioner av historiekultur på skolämnet
historia och menar att undervisningen måste vara trovärdig för eleverna
(kognitiv dimension) och peka på en för eleverna acceptabel riktning (politisk
dimension) och framställas på ett sätt de kan känna igen och ta till sig (estetisk
dimension). Thomas Nygren (2009) anser att de tre aspekterna av historiekultur kan sättas i relation till de didaktiska frågorna hur (estetisk historiekultur), vad (kognitiv historiekultur) och varför (politisk historiekultur). Hur
eleverna uppfattar skolämnets didaktiska frågor vad, hur och varför blir då ett
uttryck för och en förstärkning av deras historiekultur, eller kolliderar med
deras befintliga historiekultur. De didaktiska frågorna kan då studeras ur
elevernas synvinkel och inte enbart fungera som utgångspunkt för lärarens
undervisning (se även Sjøberg, 2001; Rüsen 2003). Rüsen (2013, 2017) har
lagt till moralisk- och religiös dimension av historiekultur till de estetiska,
politiska och kognitiva i senare publikationer och i denna studie används alla
de fem dimensionerna av historiekultur.
Förutom frågorna vad, hur och varför är intervjufrågorna tillkomna i
dialog med tidigare forskning och med avsikten att få svar som jag menade
kunde besvara studiens frågeställningar. De enkätfrågor som användes i
Agnevik och von Borries studie samt i min licentiatuppsats har fungerat som
inspiration (Agnevik & von Borries, 1997; Långström, 2001; Sandberg,
2014). Aspekter av världen utanför klassrummet berörs också i intervjuerna.
Orsaken är att elevernas historiekultur inte gör halt vid klassrumsdörren utan
förutsätts finnas i hela deras tillvaro. Elevernas historiekultur anses också påverka undervisningen i historia (Rüsen, 2005; Ammert, 2008; Lozic, 2010).
Jag ställde inte direkta frågor om hur elevernas förstod och definierade
sin historiekultur. Anledningen är att eleverna förmodligen inte kände till begreppet och att ställa frågor om deras kultur och historia troligtvis hade förvirrat. Frågorna inriktades i stället på olika historiekulturella uttryck utifrån
skolämnet historia.

3.2 Semistrukturerade intervjuer
Jag valde semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av studiens
empiri. Det gav mig möjlighet att ta del av elevernas egna utsagor utan att
deras uttalanden gjordes i ett specifikt syfte i exempelvis en undervisningssituation. Elevernas svar har tillåtits påverka följdfrågorna med resultatet att
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frågorna i intervjuerna skiljer sig något åt (se Andersen & Gamdrup, 1994). I
och med användandet av semistrukturerade intervjuer menar jag att det är
möjligt att låta flera olika förståelser och föreställningar om skolämnet historia
komma fram än vad som skulle ha varit fallet med andra insamlingsmetoder
med låsta svarsalternativ (Månsson, 2008; Alvesson, 2011; Kvale & Brinkman, 2014).
I Kvale och Brinkman (2014) görs en jämförelse mellan intervjuaren
som malmletare och intervjuaren som resenär. Malmletare letar upp den rena
malmen som ligger och väntar inuti intervjudeltagarna och malmen är
opåverkad av tolkning och analys och presenteras som så den är. Intervjuaren
är då en person som håller i mikrofonen. Intervjuaren som resenär besöker
istället ett land där kulturen är främmande och pratar med de människor
intervjuaren möter och försöker tolka och förstå landet. I intervjuerna har jag
främst fungerat som den nyfikna resenären som frågat och undrat och eleverna
har fått vara experter på just sin förståelse och sina upplevelser. Elevernas
uttryckta förståelse, uppfattningar, upplevelser och resonemang har sedan
transkriberats, kategoriserats och presenteras i studien. Därefter har deras svar
tolkats utifrån Rüsens definition av historiekultur. Under de ”resor” jag gjort
har jag haft karta och kompass med mig bestående av tidigare forskning och
den teoretiska ansatsen. Den semistrukturerade intervjun har fördelen att den
kan anpassas efter respondenternas svar samtidigt som en grundstruktur
behålls och förblir densamma i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vad
eleverna säger i intervjuerna är ett uttryck för hur de uppfattar och förstår
något, det sker alltid en viss förskjutning i att uppleva något och att berätta om
det. Svaren som ges på frågorna uppstår i intervjusituationen och hade i en
annan situation formulerats annorlunda eller lagt betoning på andra aspekter
av historiekultur. Det empiriska materialet skapades vid intervjutillfällena och
i interaktionerna mellan eleverna och mellan eleverna och mig (se Månsson,
2008; Alvesson, 2011).

3.2.1 Intervjuernas genomförande
Intervjuerna var både lika och olika och en beskrivning av de enskilda
intervjuerna ges under avsnitt 3.6. Samtliga frågor som anges i intervjuguiden
har inte ställts i alla intervjuer, frågorna har inte heller alltid ställts i den
ordning som guiden anger. Den vanligaste följdfrågan, som inte anges i
guiden, var att eleverna ombads att fördjupa, motivera eller specificera sina
svar.
Frågorna hölls korta och jag strävade efter att använda ett språkbruk
eleverna förstod, utan att tilltala dem som småbarn. Intervjuerna avrundades
med att jag frågade om eleverna hade något mer att tillägga och tackade dem
för deras medverkan. Eleverna gavs stort utrymme i intervjuerna att göra
spontana utvikningar och associationer.
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Följande bild illustrerar hur intervjufrågorna och följdfrågorna utifrån
elevsvaren baserades på avhandlingens frågeställning:

Figur 1. Exempel på hur forskningsfrågorna ligger till grund för intervjufrågorna och
följdfrågorna.

Följdfrågorna är autentiska och bygger på elevernas svar om att det förflutna
utgörs av de stora händelserna och att historia är spännande och intressant.
Svaret till vänster ger en definition av vad historia är och den andra ett svar på
vad historia är. Intervjuerna tar i och med de svaren två olika riktningar. Följdfrågorna i tredje ledet bygger på de exempel eleverna gav på en stor händelse
eller vad som var spännande i historien där eleverna åter igen förde fram de
stora händelserna. Figuren tillkom efter att intervjuerna hade genomförts.
Intervjuernas genomförande krävde att flera villkor uppfylldes. För att
eleverna skulle kunna delta i studien behövde rektor och ansvarig lärare godkänna att deras skola och klass skulle ingå i studien. Vårdnadshavarna och
eleverna skulle alla ge ett informerat samtycke till elevernas medverkan i
intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011). För att försäkra mig om att eleverna gav
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ett informerat samtycke delades ett eget brev ut till eleverna (bilaga 3) och de
fick avge sitt samtycke både muntligen och skriftligen. Dokumenten finns
inlåsta på min arbetsplats på Mälardalens Högskola. I en klass informerade
jag om studien samtidigt som informationsbrev delades ut (bilaga 2 och 3) i
övriga klasser informerade lärarna och delade ut informationsbreven. Jag
erbjöd alla lärare att jag skulle komma och informera om studien men alla
lärare utom en valde att hålla i informationen själva.
Med informationsbrevet delades också intervjuguiden ut (bilaga 1).
Ingen av eleverna uppgav att de hade läst intervjufrågorna innan, trots att de
hade tillgång till dem. En lärare sa att hon inte hade bifogat frågorna till
eleverna eller vårdnadshavarna (Cederskolan). Intentionen med att dela ut
frågorna på förhand var främst för att vårdnadshavarna skulle veta vilka frågor
jag planerande ställa till deras barn för att de skulle ha möjlighet att ge ett
informerat samtycke till deras barns medverkan. Ingen vårdnadshavare eller
elev hörde av sig innan intervjuerna med frågor och ingen av lärarna sade sig
ha fått några frågor inför intervjuerna från vårdnadshavare eller elever.
Intervjuer av barn kräver alltid särskilda övervägande rörande information
innan intervjuerna och hur eleverna ger samtycke då det är troligt att de i än
mindre grad än vuxna kan förstå och överblicka konsekvenserna av att vara
med i en studie. Jag anser att kraven på en studie som involverar barn har
mötts i utformandet och genomförandet av studien.
Inledningsvis informerades eleverna i intervjuerna om att de hade rätt
att avbryta intervjuerna närhelst de önskade och att de inte behövde svara på
frågorna om de inte ville. Eleverna utlovades konfidentialitet så långt det är
möjligt, jag vet vilka eleverna är men ingen annan, förutom de deltagande
eleverna själva, deras vårdnadshavare och lärare. I början av intervjuerna förklarades också vad jag skulle använda materialet till och varför intervjuerna
genomfördes. I vissa fall förklarades också innebörden av ord som avhandling,
forskning, konfidentialitet och högskola ifall eleverna på något sätt
signalerade att de inte riktigt förstod innebörden av orden eller inte förstod
vilken roll de hade i avhandlingsarbetet. Jag sa också att jag inte skulle
vidarebefordra vad de hade sagt till deras lärare, till något annat barn eller
vuxen i annan form än via studien och presentationer av studien och dess
resultat. I övrigt försökte jag ge ett positivt och välkomnande intryck i intervjuerna. Jag ansträngde mig för att förklara vad de bidrog till genom att ställa
upp på intervjuerna och tackade för deras medverkan efter intervjuernas slut.

3.3 Avgränsningar och urval
Årskurs fem är vald som undersökningsgrupp av flera anledningar. Eleverna
har haft lektioner i skolämnet historia då skolämnet historia har ett eget
kunskapsinnehåll från och med årskurs fyra, som ska betygsättas i årskurs sex.
I årskurs ett till tre har historia ett delat kunskapsinnehåll med de övriga SO49

ämnena. Förståelsen eleverna har för historia som skolämne när de går i årskurs fem är intressant då de studerar ett tidsmässigt avlägset förflutet. I kursplanen för skolämnet historia för årskurserna fyra till sex anges att forntiden,
medeltiden och tiden fram till år 1850 ska studeras med en tonvikt på Norden
och Östersjöområdet (Lgr 11). Elevernas förståelse för skolämnet historia
baserar sig därför på studier av en avlägsen tid, både tidsmässigt och kulturellt.
Tidigare forskning (se kapitel 2) har visat att eleverna i denna ålder har svårt
att förstå ett avlägset förflutet och att de har svårt att förstå tid som begrepp.
De tidigare forskningsresultaten är därför intressanta i förhållande till undersökningsgruppen. Tid ses i studien om en del av elevernas historiekultur. I
tidigare forskning har elevers förmåga att förstå tid varit omstritt varför elever
i denna åldersgrupp var intressanta även ur denna aspekt. Slutligen är
forskningen om elever i yngre åldrar i Sverige begränsad vilket ger att studien
bidrar med ökad kunskap om den åldersgruppen. Eleverna är dessutom så pass
gamla, runt elva år, att de kan antas ha mött andra representationer av det förflutna i samhället på egen hand genom internet, filmer, TV-program, museer,
minnesmärken och andra historiska förmedlingsformer och artefakter. Det har
gett dem intryck av händelser i det förflutna som inte tagits upp i skolan men
som är en del av samhällets historiekulturer.
Alla elever som ville bli intervjuade och hade med sig underskrivna tillstånd intervjuades. Eftersom eleverna behövde vårdnadshavarens tillstånd för
att delta kan ett visst bortfall förklaras med att eleverna inte tilläts delta i
studien, även om de själva ville detta. En del elever som ville intervjuas hade
glömt ge informations- och samtyckesblanketten till sina vårdandshavare eller
glömt att ta med de underskrivna tillstånden till intervjutillfället. De tilläts inte
medverka i intervjuerna. Ingen av eleverna avbröt intervjun eller avstod från
att svara på någon fråga. Eleverna i studien, inräknat de fjorton som deltog i
pilotintervjuerna, uppgår till 56 elever på sex olika skolor. Det är troligt att
eleverna som tackat ja att delta i studien är elever som är intresserade av
historieämnet.
Intervjuerna på de sex skolorna bedömdes ge ett tillräckligt stort underlag för att uppfylla avhandlingens syfte varför inte fler skolor kontaktades. En
empirisk mättnad hade uppstått, eleverna i de sista intervjuerna upprepade i
princip svar som getts i de tidigare intervjuerna. Fler intervjuer hade gett ett
större empiriskt material men inte nödvändigtvis bättre uppfyllt studiens syfte
och frågeställningar (se Denscombe, 2009).

3.3.1 Pilotintervjuer
Tre pilotintervjuer genomfördes i januari 2016 och syftet var främst att pröva
frågorna på elever och undersöka hur det var att intervjua elever i årskurs fem.
Pilotintervjuerna visade att eleverna gav svar som kunde besvara forskningsfrågorna och att de besvarade intervjufrågorna väl. En aspekt som kom
upp i och med pilotintervjuerna var att då de fyra SO-ämnena från och med
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årskurs fyra studeras ett och ett hade det gått lång tid sedan eleverna studerat
historia på SO-lektionerna. Vid tiden för pilotintervjuerna hade de precis
börjat läsa historia igen på SO-lektionerna efter ett uppehåll på två terminer
varför svaren ibland blev utifrån en minnesbild av historieundervisningen. Då
endast några frågor marginellt ändrades mellan pilotintervjuerna och de övriga
intervjuerna ingår även pilotintervjuerna i analysen. Den främsta ändringen
som skedde var att jag ställde frågorna på ett tydligare sätt. Ytterligare en följd
av pilotintervjuerna var att eleverna i de följande intervjuerna intervjuades
främst i grupper om två eller tre. De mindre grupperna eller elevparen
möjliggjordes en lugnare intervjumiljö, ett mer hanterbart empiriskt material
och resonemangen kunde fördjupas mer då eleverna som intervjuades
samtidigt var färre men samma intervjutid togs i anspråk som för de större
grupperna. När intervjuerna nämns i studien avses från och med nu samtliga
intervjuer. Pilotintervjuerna skiljs inte ut i redovisningen av det empiriska
materialet.

3.3.2 Kontakt med skolorna
Efter pilotstudien var genomförd började jag söka efter fler elever att
intervjua. Urvalskriteriet för skolarna var att de skulle skilja sig åt avseende
upptagningsområde och geografiskt läge. Över trettiotalet grundskolor i två
olika kommuner, en större och en mindre i Mellansverige kontaktades via epost. E-posten ställdes både till rektorn och i de fall jag lyckades utröna vilka
de var, också till SO-lärarna på skolan. Informationen hämtades från skolornas
hemsidor. E-postmeddelandet följdes med en ny e-post veckan efter. Av de
kontaktade skolorna svarade fem att de ville och hade möjlighet att delta i
studien. När kontakt etablerats med rektor och läraren eller lärarna skickades
informationsbrev till eleverna och vårdnadshavare ut (se bilaga 2, 3).

3.4 Intervjuernas genomförande
Eleverna har intervjuats i grupper som varierat mellan två och fem, tre grupper
innehöll fem elever och några grupper fyra elever. Två elever intervjuades
enskilt. Slumpen gjorde att de intervjuades enskilt. Det var delvis ett resultat
av att eleverna gjorde grupperna själva och delvis att de eleverna ville
intervjuas själva. Majoriteten intervjuades i par eller i grupper om tre. Att
eleverna främst intervjuades parvis eller i en liten grupp om tre var en följd av
erfarenheterna från pilotintervjuerna. I de större grupperna blev det svårt för
alla eleverna att komma till tals. Därför valdes mindre grupper, men utan att
förlora gruppintervjuns fördel att eleverna kunde resonera med varandra under
intervjuerna. Nackdelen med att eleverna intervjuades i par eller i mindre
grupper kan vara att en elevs åsikt blev tongivande eller att någon med avvikande uppfattning inte vågade framföra den. För att undvika detta riktade
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jag ibland frågorna till olika elever i gruppen. Enskilda intervjuer valdes bort
då elevernas resonemang och interaktioner antogs ge fler infallsvinklar och ett
rikare empiriskt material. Ytterligare ett skäl var att eleverna skulle känna sig
tryggare och därför mer avslappande om de inte var själva med en okänd
vuxen. Jag anser att det empiriska materialet som helhet tjänade på att
intervjuerna inte skedde enskilt (se även Sandahl, 2014). De två intervjuerna
som skedde med enskilda elever skilde sig dock inte nämnvärt från de övriga
intervjuerna. Lärarna delade i de flesta fall in eleverna i grupperna eller så
gjorde jag en slumpmässig indelning baserad på listan med namn som jag fick.
På en skola gjorde eleverna själva indelningen.
I alla intervjuer gav eleverna svar som var adekvata och innehöll
nyanserade svar på intervjufrågorna. De avbrott och störningar som förekom
påverkade inte intervjuerna mer än tillfälligtvis och bedöms inte påverka
resultatet. Överlag var elever meddelsamma och svarade utförligt på intervjufrågorna. Frågorna anpassades också till platsen intervjun genomfördes på, jag
tog exempel från deras närmiljö eller så nämnde de själva närliggande platser.
Intervjuerna skedde under skoltid, på tider klassernas lärare ansåg
lämpliga. Eleverna är vana vid att aktiviteter i skolan innehåller ett mått av
bedömning, att det finns svar som är rätt och svar som är fel. För att undvika
att svaren på intervjufrågorna skulle bli de som eleverna trodde vara ”de rätta”
utifrån en skolkontext betonade jag inledningsvis i intervjuerna att de hjälpte
mig att förstå hur elever tänker och resonerar kring historia och att det inte
finns några svar som är mer rätt än andra (se Alvesson, 2011).
För att eleverna inte skulle känna sig bedömda rättade jag inte när
eleverna gav felaktiga historiska uppgifter eller fel namn på historiska
personer. Eleverna fick inte heller hjälp av mig med att komma på årtal eller
namn. Några gånger frågade jag om de med ett felaktigt namn eller en gissning
hade menat en specifik person, händelser eller artefakt om det inte var uppenbart för mig vem eller vad de talade om ändå. Vid några tillfällen fick jag säga
till eleverna i egenskap av vuxen då de skojbråkade eller pillade på saker som
riskerade gå sönder, men jag försökte begränsa markeringarna av min
vuxenhet i möjligaste mån. Kommentarer elever emellan har jag i princip
ignorerat om de inte hade med inte intervjun att göra eller var allt för grova.
Varken elevernas skojbråk, kommentarer eller mina ingripanden bedöms ha
påverkat intervjuerna. Jag ville inte falla in i en lärarroll för att inte riskera
påverka elevernas svar, att de skulle sträva efter ”rätt” svar. Hade de uppfattat
mig som lärare hade de möjligtvis känt sig mindre fria i sina svar i
intervjuerna. Jag strävade efter att påverka elevernas svar så lite som möjligt,
bland annat genom att inte avbryta dem. Kom de ifrån frågan ställde jag
antingen om frågan eller ställde en ny fråga. Jag sammanfattade regelbundet
elevernas svar för att kontrollera att jag hade uppfattat deras svar korrekt och
ge eleverna chansen att lägga till eller förtydliga något (se Alvesson, 2011;
Kvale & Brinkman, 2014). När eleverna sagt något överraskande har jag ställt
flera följdfrågor för att undersöka vad eleverna menade.
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Hur aktiva eleverna var under intervjuerna har skilt sig åt.
Resonemangen fördes både mellan eleverna och mellan eleverna och mig. I
några intervjuer hade jag framförallt en talstödjade roll och signalerade mest
aktivt lyssnande och uppmanade dem att fortsätta. I andra intervjuer fick jag
ställa fler frågor och driva intervjuerna mer. Ett fåtal intervjuer hade en elev
som gavs eller tog mycket talutrymme och då ställde jag ibland om frågor och
riktade dem specifikt till de som inte svarat tidigare. Det gjordes för att så
många resonemang och åsikter som möjligt skulle framkomma och att
gruppen inte skulle kommunicera enbart den tongivande elevens uppfattning
och förståelse. I och med att elevernas aktivt uppmuntrades att tala och
besvara frågorna försökte jag motverka det eventuella kunskapsbortfallet som
skedde genom att de eleverna inte delgav sina uppfattningar och tankar.
Mina följdfrågor och de aspekter jag valde att följa upp påverkade
intervjuernas riktning. Eleverna i intervjuerna har å sin sida förmodligen
ansträngt sig för att ge bra svar på frågorna, utifrån vad de tror en intervju ska
innehålla och vilket svar frågorna bör ha. Det eleverna ger uttryck för är deras
förståelse där och då i intervjusituationen (se Alvesson, 2011).
För att undersöka hur eleverna förstod och definierade historia inleddes
intervjuerna med frågan: ”Nämn/säg tre saker/ord som du kommer att tänka
på när du hör ordet historia.” Frågan ställdes för att eleverna dels skulle kunna
associera fritt utifrån ordet historia, dels för att alla skulle få chansen att yttra
sig och på så sätt inleda intervjuerna. Frågan följdes sedan av följdfrågor
beroende på elevernas svar. Ordet historia används på olika sätt av eleverna
men betydelsen de lägger i ordet eller begreppet framgår av kontexten i
intervjuerna. Hur eleverna använde ordet och vad eleverna syftade på med
ordet historia var för det mesta förståeligt i intervjuerna. I de fall då jag inte
förstod hur de använde ordet bad jag eleverna förtydliga.
Samtliga intervjuer spelades in med två mobiltelefoner och en dator.
Det fanns inga synliga mikrofoner men deltagarna informerades om att de
spelades in. Skälet till att tre inspelningsutrustningar användes var att om en
skulle gå förlorad skulle det finnas två reserver. De tre inspelningsapparaturerna placerades under intervjuerna så att de skulle fånga allas röster.
Ljudkvalitén på inspelningarna är genomgående god.
Anteckningar fördes till och från under intervjuerna främst som stöd för
transkriptionen och analysen. Anteckningarna fördes dock inte med någon
form av systematik och de ingår inte heller i analysen. Anteckningarna
användes främst för att ge ett allmänt intryck av stämningen under intervjuerna och för tankar och reflektioner jag fick under och efter intervjuerna.

53

3.5 Transkribering och kategorisering av det empiriska
materialet
En transkribering är aldrig fullkomligt överensstämmande med intervjun
eftersom talat och skrivet språk skiljer sig åt. Aspekter av den muntliga
kommunikationen går alltid förlorade i översättningen. All icke-verbal information och en del verbal, som tonfall, mimik och kroppsspråk försvinner.
Dessutom tillkommer skriftspråkliga regler, interpunktion och en anpassning
till det skrivna språket. De icke-verbala aspekterna av intervjuerna har inte
varit del av tolkningen av det empiriska materialet (se Elbro, 2004; Thomasson, 2005; Alvesson & Sköldberg, 2011).
I gruppintervjuerna talade eleverna ibland i mun på varandra och fyllde
i varandras tal. I transkriberingen har elevers talstödjande ljud och
formuleringar till den elev som talar utelämnats för läslighetens skull. Tvekljud och andra ljud som inte var del av svaret har också utlämnas. I citaten i
texten har talet anpassats än mer till en skriftspråklig form och upprepningar
har utelämnats. När ord utelämnats i citaten har det markerats med […]. Det
bedöms inte ha påverkat resultatet att dessa delar utelämnas. Vad som märktes
i transkriberingen av intervjuerna är att eleverna i de större grupperna ofta
upprepade sitt svar ett par gånger för att göra sig hörda i gruppen. I de mindre
grupperna var upprepningarna mindre frekventa. Transkriberingen gjordes
efter att samtliga intervjuer var genomförda, med undantag för pilotintervjuerna.
De utskrivna intervjuerna har genomlyssnats och genomlästs flera
gånger. Allt för att jag skulle uppfatta nyanser, ordvändningar och betoningar
som kan vara av vikt för analysen. Efter intervjuerna transkriberats lyssnade
jag en gång till igenom intervjuerna för att försäkra mig om att
transkriberingen överensstämde med det eleverna hade sagt. Svaren inordnades i kategorier och kategorierna har prövats genom att återigen läsa
transkriberingen och lyssna igenom intervjumaterialet upprepade gånger.
Vad- hur- och varför-frågorna som utgjorde grunden för intervjufrågorna och de svar intervjufrågorna fick har bildat egna kategorier utifrån
svaren på intervjufrågorna. Kategorierna hade sedan fått underkategorier som
har byggt på de nyckelord jag har funnit i intervjuerna och liknande svar har
förts till samma kategori och tillsammans fått utgöra ett svar av flera på
exempelvis frågan vad historia är. Kategorierna återfinns som underrubriker i
studiens resultatredovisning. Jag har, för att pröva kategorierna, flera gånger
placerat utsagorna i olika kategorier för att pröva om den första
kategoriseringen var riktig. Få omkategoriseringar gjordes utifråndessaprövningar.
När kategorier skapas riskerar svar och aspekter som inte passar in i
kategorierna och faller utanför bortses ifrån. En del uttalanden kan också passa
in i flera kategorier vilket komplicerar kategoriseringen av materialet. Efter
att det empiriska materialet bearbetats letade jag aktivt efter saker i det
empiriska materialet som stack ut och inte passade in i kategorierna. Svaren
som stod ut eller avvek på något sätt är också inkluderade i resultaten och
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redovisas som de svar och uttalanden som antingen gick emot andra uttalanden eller som inte kunde kategoriserats. Kategorierna avgränsades dels
genom vad de innehöll, dels vad de inte innehöll. Hur eleverna exempelvis
uttryckte tid har kategoriserats utifrån vilka ord eleverna använder för att
beskriva vad tid är men också vilka ord eleverna inte använder som förekommer i andra kategorier. Till exempelvis om eleverna nämner händelser i
det förflutna som tidsmarkörer eller ej. När kategorierna presenteras berörs
också vad som utmärker dem på ett generellt plan. Kategorierna redovisas
främst utifrån vad eleverna ansåg att historia är, både som skolämne och vad
som utmärker epoker eller andra fenomen i historien, samt vad eleverna framhåller som kännetecknade för historia. Det som berörs till stor del är ämnets
vad, hur och varför vilket låg till grund för frågorna. Eleverna blandade också
vad-hur- och varför-aspekterna i sina svar då frågorna hör samma. Som
exempel kan ges nedanstående resonemang som elever för om läroböckerna:
Eleverna menar att innehållet i läroboken styr innehållet på historielektionerna, undervisningen följer läroboken mer eller mindre från pärm till
pärm. När lärobokskapitlen läses i ordning ger det enligt eleverna en
kronologisk framställning av det förflutna från dåtid till nutid. Att kapitlen
läses i ordning ses även i andra intervjuer som det sätt skolämnet historia ”ska”
studeras, det kronologiska upplägget ses som det naturliga och riktiga. Det
finns också en föreställning om att alla elever i Sverige har en och samma
lärobok och att lärarna får välja innehållet i undervisningen i skolämnet
historia utifrån lärobokstexten. I dessa svar går innehåll, undervisningssätt och
orsaker till ämnesstoffet ihop. I kategorierna har de trots det skiljts åt i
möjligaste mån men hur kategorierna hör ihop med varandra tas upp i kapitel
5 när elevernas gemensamma historiekultur tecknas.
Kategorierna i det empiriska kapitlet utgör elevernas uttryckta förståelse för vad historia är för något, hur deras svar ger uttryck för deras förståelse för och resonemang kring begreppet och fenomenet skolämnet historia
och hur de förstår och motiverar skolämnet historia. Hur eleverna förstår och
definierar historia är en del av hur de förstår och motiverar skolämnet historia
då det berör vad de anser att ämnet ska innehålla och undervisa.
Kategorierna innebörd, undervisning, och orsak är svar på hur eleverna
förstod och motiverade skolämnet historia och underkategorierna är det innehåll eleverna menade att ämnet hade samt hur undervisningen bedrevs och
orsakerna till att historia är ett skolämne. Kategorin innebörd rymmer vilken
förståelse eleverna formulerar för skolämnet historia, hur de definierade ämnet
och ordet historia, vilket ofta i elevernas framställning var ett och detsamma.
Undervisning behandlar hur eleverna menade att undervisningen bedrevs och
vad de uppskattade i undervisningen, något som också rymdes inom elevernas
förståelse för och motivering till skolämnet historia. Den sista kategorin innehåller hur eleverna motiverade skolämnet historia.
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Figur 2 De i studien uppkomna kategorierna och underkategorierna
I och med bildandet av kategorier har elevernas svar gått från att vara
uttryck för förståelser och resonemang till att vara kategoriserbara uttalanden.
Det som studien analyserar och diskuterar är inte eleverna som individer utan
deras i intervjuerna uttalade och av mig tolkade förståelse, perceptioner och
uppfattningar. Elevernas svar förs sedan samman till kategorier som kan jämföras med och ställas mot varandra (Alvesson, 2011). När kategorierna sedan
relaterats till Rüsens definition av begreppet historiekultur sätts de i relation
till de dimensioner, kännetecknande för sinnliga upplevelser och meningskriterier han indelar begreppet i. I och med detta ges en karakteristik över
elevernas i intervjuerna formulerade historiekultur. Det empiriska materialet
har ställts mot begreppet historiekultur men begreppet historiekultur har också
prövas mot det empiriska materialet. Genom att pröva det empiriska materialet
mot ett teoretiskt begrepp prövas begreppets empiriska förankring men även
det empiriska materialets bäring på en teoretisk nivå.
Det är en frusen del av tiden som presenteras i avhandlingen. Eleverna
kan ha gått ifrån intervjuerna med en något annan förståelse om historia i
skolan, historia i samhället och historiens roll i deras liv än den förståelse de
hade innan intervjuerna. Eleverna har troligtvis hämtat intryck både från
frågorna och sina egna och varandras resonemang men det är deras förståelse
för och motivering till skolämnet historia i intervjuerna som utgör empirin. I
framställningen har en tämligen omfattande redovisning av elevernas svar och
intervjuernas genomförande valts för att ge en så fullödig bild som möjligt.
Framställningssättet kan relateras till det som brukar beskrivas som ”thick
decriptions”. Det har valts för att ge så många aspekter av elevernas förståelser
och resonemang som möjligt (Larsson, 2005; Månsson, 2008).
Citat används i texten för att understryka svaren, vara sammanfattande,
för att exemplifiera en ståndpunkt eller uppfattning hos en eller flera elever
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och visa på vad som är centralt eller gemensamt i den kategorin citatet har
knutits till. Citat används också när ett uttalande går på tvärs mot andra
yttranden och inlägg som gjordes i intervjuerna. Ibland används längre citat
för att ge exempel på elevernas resonemang kring en fråga. I allmänhet
refereras till intervjuerna eller eleverna och skiljer sig elevsvaren åt anges som
att det i några eller i ett fåtal intervjuer menar eleverna det ena eller det andra.
Elevernas svar varierade inte nämnvärt mellan skolorna. De olika
skolorna har därför inte skiljts åt i resultaten. Att eleverna svar inte skilde sig
åt, trots att skolorna i studierna var valda för att få en spridning mellan
skolorna är i sig ett resultat. Nedan ges en beskrivning av de i studierna ingående skolorna och hur intervjuerna gick till. Avsnittet syftar till att ge en
bakgrund och uppfattning om vilka skolor som besökts och intervjuernas genomförande.

3.6 De sex skolorna i studien
Skolorna som ingår i studien är sex till antalet och ligger i Mellansverige.
Samtliga skolor i undersökningen är kommunala. Skolorna i studien har fått
namn efter olika träd. De femtiosex eleverna är inte jämt representerade över
skolorna. På några skolor ville mer eller mindre alla elever i en klass vara med
i studien, i andra klasser endast en handfull. Ekskolan är överrepresenterad
med flest antal intervjuer. Förhållandet bedöms inte var av vikt då det är den
samlade bilden av elevernas förståelse för och motivering till historieämnet
som är föremål för studiens undersökning men jämförelser på skolnivå blir
inte möjliga att göra. Ambitionen har, som nämnts ovan, varit att intervjua
elever från skolor som sinsemellan skiljer sig åt. Då få skolor tackade ja till
att delta fick den ambitionen anstå, men det är orsaken till att alla skolorna i
studien är kommunala.
Aspskolan är belägen i en kranskommun till en av Sveriges största
städer. Det är en skola med samtliga klasser från förskoleklass och upp till
årskurs nio och skolan har något över 600 elever. Tre grupper intervjuades,
med fem eller fyra elever i varje. Sammanlagt intervjuades fjorton elever, alla
gick i samma klass och hade samma lärare i SO-ämnena. Intervjuerna var inplanerade under två dagar på elevernas SO-lektioner. Elevernas lärare och jag
har varit studiekamrater. Omständigheten att deras lärare och jag kände
varandra sedan innan bedöms inte ha påverkat elevernas svar då de inte visste
om detta och inte hade träffat mig innan intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i
ett litet angränsade rum som var gemensamt arbetsrum och förråd för
klasserna som hade sina klassrum i närheten. Det fanns färre stolar än vad vi
var personer i rummet så jag och en av eleverna satt på en stor plastlåda. Under
en intervju stod en av eleverna upp istället för att sitta bredvid mig på lådan.
Hon stod inte still utan gick runt lite i rummet men de andra föreföll inte störas
av att hon gick runt och hon deltog i intervjun precis som de andra. En gång
kom en lärare in och behövde rummet till lässtöd men det löste sig snabbt då
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alternativa rum fanns som läraren och eleven kunde gå till. Det låg material
framme, bland annat byggsatser som eleverna ibland fingrade på men det
påverkade såvitt jag kunde bedöma inte intervjuerna. Det hördes ljud utifrån
som ibland kommenterades av deltagarna, bland annat när yngre elever sjöng
alfabetet.
Stämningen under intervjuerna var genomgående glad och eleverna gav
långa och informativa svar på frågorna. De två första intervjuerna tog en halvtimme var då det var den tiden som fanns tillgänglig. Vid den tredje intervjun
var det bara en grupp inplanerad på en längre lektion och den intervjun pågick
i tre kvart men svaren var i princip likartade som i de två första intervjuerna
men eleverna gjorde fler utvikningar. Det är de intervjuerna som utgjorde
pilotintervjuerna men då intervjufrågorna inte ändrades mer än att de
preciserades och intervjutekniken finslipades inkluderades pilotintervjuerna i
studiens empiri.
Bokskolan ligger i ett villaområde i utkanten av en större stad i Mellansverige. Skolan har årskurserna från förskoleklass upp till årskurs fem och har
strax under 400 elever. De femton eleverna som intervjuades kom från två
olika klasser och intervjuades i par eller i grupper om tre. Eleverna i de båda
klasserna hade varsin SO-lärare. Intervjuerna ägde rum i ett tomt klassrum och
eleverna och jag satt på olika sidor av två ihopsatta bänkar. Utsikten från klassrummet var fin och eleverna tittade ofta ut under intervjuerna. Det var lugnt
och tyst och inga utomstående ljud trängde in. Intervjuerna anpassades så rasttider och liknande hölls för de deltagande eleverna men intervjutiderna hade
planerats så att tiderna för rasterna inte störde intervjuerna, någon gång
stannade eleverna lite in på sin rast för att slutföra intervjun. Intervjuerna pågick i lite mer än en halvtimme var. Intervjuerna var av lite skiftande karaktär,
i några fick jag ställa många frågor och formulera mig på flera olika sätt för
att eleverna skulle ge mer uttömmande svar på frågorna i och andra intervjuerna pratade de på utan att jag behövde ge särskilt mycket stöttning.
Cederskolan är beläget lite utanför tätorten i ovan nämnda stad. Skolan
ligger i ett välmående område som är relativt nybyggt. Skolan har årskurserna
från förskoleklass till årskurs sex och lite under 300 elever. På Cederskolan
intervjuades fyra grupper med i par eller i grupp om tre, sammanlagt nio elever
från två olika klasser. De båda klasserna hade varsin lärare i SO-ämnena.
Läraren för en av klasserna som deltog i intervjuerna hade bokat ett samtalsrum på rektorsexpeditionen. Möbleringen i rummet var fyra fåtöljer och ett
lågt bord. Gardinen täckte fönstret så det gick inte att se ut eller in. Rummet
låg en bit från klassrummen så eleverna fick gå en rätt lång sträcka mellan
klassrummet och samtalsrummet. Flera kommenterade att de inte hade varit i
rummet förut och att det var ”dit man gick för att få skäll”. Trots det var
eleverna överlag avslappande och flera sparkade av sig skorna och drog upp
fötterna under sig i fåtöljerna. Rummet var litet med lugna färger och inspelningsutrustningen låg på det låga bordet emellan oss. Även i de intervjuerna
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togs hänsyn till tider för raster och liknande. I likhet med de tidigare
intervjuerna varade intervjuerna i cirka trettio till fyrtio minuter var.
Dvärgbjörksskolan är belägen i ett så kallat miljonprogramsområde i
samma stad som de två tidigare skolorna. Skolan är mindre än de andra
skolorna i undersökningen och har runt hundra elever. På Dvärgbjörksskolan
genomfördes fyra intervjuer, antingen i par eller i en grupp om tre, sammanlagt tio elever. Alla gick i samma klass och hade samma lärare i SO-ämnena.
Intervjuerna ägde rum i ett tomt uppehållsrum och av väggdekorationerna att
döma användes rummet till fritidsverksamhet. Rummet gav ett slitet intryck.
Eleverna och jag satt vid fyra ihopskjutna bänkar vid fönstret som stod så när
vi kom till rummet. Utanför fönstret syntes en gräsbeklädd kulle och en cykelbana. Längs med fönstret stod en låg hylla och på hyllan stod en modell av ett
äldre hus med gårdstun och uthus. Under en intervju fick jag ge en elev en
tillsägelse att låta bli modellen då den verkade riskera att gå sönder. En gång
kom en elev i sällskap med en vuxen in i rummet och eleven skrek och störde
intervjun medan den vuxne försökte få ut eleven ur rummet. Intervjun kunde
återupptas relativt snabbt. I övrigt hördes andra elever bara sparsamt när de
befann sig i kapphallen utanför rummet. Eleverna var i allmänhet meddelsamma och svarade utförligt på frågorna. Intervjuerna pågick i ungefär en
halvtimme vardera.
Ekskolan är den enda skolan i ett mindre brukssamhälle i samma
kommun som de tre föregående skolorna men beläget några mil utanför
huvudorten. På Ekskolan genomfördes flest antal intervjuer, åtta stycken, och
de genomfördes vid två olika tillfällen med en veckas mellanrum. Eleverna
kom från tre olika klasser och hade tre olika lärare i SO-ämnena. I de sjunde
och åttonde intervjuerna intervjuades en elev per intervju i de övriga mellan
två och fem elever. Sammanlagt intervjuades nitton elever på Ekskolan. Alla
intervjuerna genomfördes i ett tomt rum som användes som grupprum. Det
var tidvis mycket ljud utanför då det låg bredvid skolans musiksal och
musicerandet hördes stundtals in. Vi satt vid ett runt bord och rummet var
slitet och hade bara en garderob som övrigt möblemang trots att det var rätt
stort. Fönstret vette mot en förskola och någon gång kommenterades småbarnens lek utanför fönstret.
De åtta intervjuerna genomfördes på Ekskolan var av olika karaktär. I
två intervjuer fick jag ge mycket stöttning till eleverna och i de andra var
eleverna mer självgående. Intervjun med fem deltagande elever blev bitvis
orolig och stökig och jag fick vid ett tillfälle be dem att inte slå varandra, även
om det var menat som skämt. De två intervjuerna som genomfördes med bara
en deltagare skilde sig inte nämnvärt från de intervjuerna som genomfördes
med två eller flera. Intervjun med fem elever pågick i ungefär tre kvart, de
övriga i ungefär en halvtimme var. De enskilda intervjuerna var marginellt
kortare i tid än de övriga.
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Furuskolan är belägen i en mindre stad nära den större staden där Bok,Ceder-, Dvärgbjörk- och Ekskolan finns. Kommunen har ungefär 25 000 innevånare. Skolan ligger i ett miljonprogramsområde och beskriver sig själv som
mångkulturell på sin hemsida
Intervjuerna ägde rum i ett tomt klassrum och eleverna och jag satt på
varsin sida om ett fyrkantigt bord. Inspelningsutrustningen låg på bordet. Det
var endast två intervjuer på Furuskolan. Rummet där intervjuerna skedde var
stort, det föreföll vara ett klassrum och var tyst. Fönstren satt högt upp och
gav ljusinsläpp men vi såg inte ut. En av eleverna var ganska dominerande i
den första intervjun och jag fick flera gånger ställa frågorna på nytt för att de
andra skulle svara medan eleverna i andra intervjun gav varandra mer talutrymme. Intervjuerna var mellan 25-30 minuter i längd.
Intervjuerna på de olika skolorna gav sammantaget ett rikt empiriskt
material och möjliggjorde en undersökning om elevernas historiekultur och
historiska tänkande. Skolorna och de områden som utgjorde skolornas upptagningsområde skiljer sig åt, vilket presentationen av dem visar. Som genomgången ovan visar skilde sig intervjuerna åt men de var alla möjliga att
använda i undersökningen. I nästa kapitel presenteras resultaten av intervjuerna.
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4. Elevernas svar

I kapitlet presenteras elevernas intervjusvar och de kategorier som utkristalliserades vid tolkningen av det empiriska materialet. De tre
kategorierna: innebörd, undervisning, och motivering, har i sin tur tre eller
fyra undergrupper som relateras till den övergripande kategorin. Kapitlets
innehåll är uppbyggt på elevernas intervjusvar och inga andra perspektiv berörs.

4.1 Innebörd
I den första kategorin behandlas elevernas förståelse och resonemang om skolämnet historias innebörd. Ordet historia definieras främst av eleverna i
intervjuerna som en tidsenhet, ett fenomen eller som en kontrast till nutiden.
Definitionerna av ordet historia är företrädesvis länkade till vad som utgör
skolämnet historia, det vill säga, vad eleverna menar utgör grunden till innehållet i skolämnet historia. Historieämnet omtalas i intervjuerna mest i
positiva termer men det förekommer även uttalanden och omdömen om skolämnet historia som ”tråkigt”. Andra exempel på citat som är negativa till
historia som skolämne är: ”Jag vet inte varför vi har historia, alla är typ döda”
(E4:3, Ekskolan, 4) och ”Det är lite tråkigt med bara kungar och krig” (A2:3,
Aspskolan, 2). I en intervju sägs att andra elever, främst pojkar, inte uppskattar
skolan alls utan vill spela fotboll istället. I en intervju säger deltagarna att de
flesta klasskamrater eller elever i allmänhet inte är så intresserade av historia
som de själva är.

4.1.1 Tid
Underkategorin tid visar att innebörden i skolämnet historia ligger nära de
olika definitioner eleverna ger av tid och tiden som begrepp och fenomen.
Eleverna uppvisar tre olika definitioner av historia som tidsdefinition. Den
första förståelsen är historia som tid, som synonymt med det förflutna. När
historia används som liktydigt med tid, karakteriseras historia antingen som
”allt som hänt fram tills nu” eller ”förr i tiden”. Den andra förståelsen är
historia som en struktur på vilken nutiden vilar, och den tredje, historia som
det samma som de stora händelserna i det förflutna.

61

Elevernas uttalande som förts till definitionen att historia är liktydigt
med tid specificerar inte vad detta förr i tiden innehåller, utan historia är liktydigt med tidsenheten det förflutna. Ordet ”gammal” definieras inte närmare
men tidsangivelserna är att historia är allt som har hänt, från tidernas
begynnelse fram till föregående ögonblick. Några elever specificerar historia
som allt som hänt dem personligen i deras liv fram till föregående sekund.
Dinosauriernas tid var den mest avlägsna tid som nämndes och sekunden
innan den mest närliggande.
Eleverna som svarat ”gammal tid” eller ”förr i tiden” tycks uppfatta allt
som har hänt som en tidsdimension. De gör ingen åtskillnad mellan förr i betydelsen för två minuter sedan och förr i betydelsen för två miljoner år sedan.
Nutiden upplevs som svårdefinierad. Allt blir historia enligt eleverna så snart
ögonblicket är passerat. Det som hände för två sekunder sedan är historia,
vilket gör att nutiden blir undflyende. Eleverna nämner bland annat att vad de
åt till frukost samma morgon som intervjuerna genomfördes är historia vid
intervjutillfället. De talar dock om ”nu” och ”idag” i betydelsen samtiden och
sätter nutiden i kontrast till framtiden och dåtiden. ”Vi” används också som
tidsmarkör avseende nutiden och syftande på det samhälle eleverna levde i.
Nutiden nämns som något eleverna med hjälp av kunskaper från skolämnet
historia ska förstå, de definierar inte närmare denna nutid. Historia identifieras
som liktydigt med dåtid. Nedanstående citat illustrerar vad eleverna menar
med att allt som hänt är definitionen på ordet och fenomenet historia:
(C2:1) Allt som händer bak i tiden.
(C2:2) Allt som hände igår.
(C2:1) Ja, det är ju historia.
(Jag) Så allt som har hänt är historia?
(Jag) Varför läser vi inte om allt som har hänt i skolan?
(C2:1) Det är för mycket.
(C2:2) Det är kanske inte lika viktigt, att man tar speciella saker istället.
(C2:1) Ja sådant som har hänt typ i Nya Zeeland och allt sånt på andra sidan
jordklotet kanske inte vi tar med.
(C2:2) Om det har hänt för ett tag sen, alltså längre tid sen, så tar man upp det
igen.
(Jag) Vad är viktigt och vad är speciella saker kan ni liksom säga nått?
(C2:2) Gustav Vasa var ju viktig, att vi fick en kung så.
(C2:1) Ja att det började komma regler i Sverige, att det kom mer regler.
(C2:2) Att det blev mer rättvist att kungen fick rösta.
(C2:1) [O]ch vi jobbade med muren för inte så länge sen, vad heter den,
Tysklandsmuren?
(Jag) Berlinmuren?
(C:1) Ja, den jobbade vi med det var en stor sak, en väldigt stor sak.
(Jag) Är det en stor sak för att det var länge sen eller för att det påverkade
många människor eller?
(C2:1) Ja, påverkar mer människor tror jag.
(C2:2) Ja, påverkar och förändrar mycket saker (Cederskolan, 2).
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Eleverna glider i intervjun mellan tempusformer och dåtiden förefaller vara
en aktiv del av nutiden i citatets första rad. Citatet ger prov på vad eleverna
anser ska tas upp inom ramen för skolämnet. Historiska personer, händelser
och artefakter ses som viktiga att behandla. Den geografiska närhetsaspekten
tas upp som en omständighet för vad som berörs inom ramen för skolämnet
historia. Historia är enligt citatet både allt som har hänt och det eleverna
beskriver som det viktigaste i det förflutna. Historia framstår i denna definition
främst som en del av en tidsmässig struktur varav nutid och framtid är de andra
delarna.
Eleverna ger också tidsåldrar och historiska händelser som definitioner
av tid och historia. Tidsåldrar är i beskrivningarna både en angivelse av tid
och en form av undervisningsinnehåll i skolämnet historia och en definition
av vad historia är. De formulerar en förståelse att Stockholms blodbad är både
en händelse, en beteckning på en tidsålder och en definition av vad historia är.
Orden Vasatiden och Stockholms blodbad används ibland som synonymer till
varandra i intervjuerna. Eleverna gör ingen skillnad i benämningen tidsålder
gällande ett skeende som Stockholms blodbad och andra världskriget, vars
händelseförlopp sträcker sig över flera år eller vikingatiden. Tidsåldrar
fungerar också som beteckning för ett undervisningsinnehåll.
Ordet tidsålder används dock främst i intervjuerna som en beteckning
på tiden före Vasatiden, som istid, stenålder, vikingatid och medeltid. Gränsen
mellan vikingatiden och medeltiden framstår i flera intervjuer som vag.
Studier av tidsåldrar, som stenålder och järnålder, beskrivs inte som studier av
historiska händelser utan som studier i hur man levde, åt och klädde sig under
den tiden. Tidsålder får i intervjuerna således inte en enhetlig definition men
återkommer i intervjuerna. Det är samtidigt en del av elevernas motivering till
och förståelse för skolämnet historia.
Tidsåldrarna innan medeltiden behandlas som en enhetlig tid vilken inte
utgör, enligt eleverna, historia i den betydelse de lägger i ordet då det inte sker
några viktiga händelser under den tiden. Studera forntiden menar eleverna är
spännande och intressant i den bemärkelsen att det var annorlunda mot idag
och eleverna är fascinerade över hur människor kunde överleva under
perioden de benämner forntiden. I flera intervjuer uttrycks en önskan om att
få läsa om istiden och grottmänniskorna då eleverna antingen inte gjort det
eller det var länge sedan de studerade den tidsperioden. Grottmänniskor
återkommer som en beteckning på människans allra äldsta historia. I en
intervju sägs att grottmänniskorna skrev på väggarna och i en annan att
grottmänniskorna inte kunde tala.
I två intervjuer specificeras beskrivningarna av dåtiden med tidsangivelser som att de på medeltiden åt kokade rötter och att stormaktstidens
människor hade konstiga kläder men i övrigt ges inga direkta tidsangivelser
utan termen ”förr” används konsekvent för att beskriva dåtiden och det för63

flutna. Eleverna anger inte heller årtal för händelser som ligger närmare nutiden, som andra världskriget utan benämner det som nyare historia. Årtal ses
i intervjuerna inte som en kunskap eleverna anser sig behöver:
(B4:2) Man behöver inte veta att Gustav Vasa föddes: bla, bla, bla.
(B4:1) Alltså årtal, årtal är inte så viktiga.
[…]
(B4:2) Århundradet kanske man behöver veta.
(B4:1) Ja, men kanske inte precis dag, tid.
(B4:2) Och årtal.
(B4:1) Inte för att vi vet när Gustav Vasa är född.
(B4:2) Men om man vet att det var 1500-talet och slutet på medeltiden så räcker
det? Man behöver inte veta att det var 1523 [sic] (Bokskolan, 4).

Till skolämnet historia hör kunskaper eleverna menar att de ska
använda på något sätt i framtiden. Eleverna ser sin användning av det förflutna
i framtiden främst utifrån behov de har av det förflutna i sin nutid, de betonar
att de ska lära av det förflutna. Framtidens bruk av historien anses vara det
samma som idag, att utgöra dåtiden, det förflutna, och vara grunden till det
framtida samhället. I det svaret talar eleverna om historien som tidsenhet och
inte om historia som fenomen.
Historia definierades genom olika artefakter, ting och företeelser som
eleverna menade var utmärkande för det förflutna och inte för nutiden. Det
förflutna behandlades i de svaren som en enhetlig tid. Dåtid var en tidsenhet
eleverna ansåg hade en del gemensamma drag som skilde den från nutid. Dåtid
ställdes som kontrasterande mot nutid och utgjorde en negativ jämförelsepunkt till det nutida samhälle eleverna lever i. Denna definition förefaller inte
inbegripa historien som en tidsbaserad struktur. Eleverna ger exempel på vilka
associationer de får till ordet historia och räknar upp ting och uppfinningar
som de menar finns i nutid till skillnad från dåtid eller ord och begrepp som
de förknippar med dåtiden som utgår ifrån en jämförelse med nutid. Den nutid
som beskrivs förefaller var deras egen och den dåtid de sätter upp som kontrast
förefaller vara en nordisk dåtid. ”Ont om mat”, ”inga mediciner” och ”krig”
är återkommande ord och begrepp som knyts till och en definition av ordet
historia. ”De hade det mycket värre än oss” (A2:2, Aspskolan, 2) är ett vanligt
omdöme om dåtiden. Nutid ses som en mer utvecklad, mer avancerad och mer
framstående tid än dåtiden samtidigt som dagens samhälle menar eleverna
baserar sig på dåtidens.
I andra intervjuer görs jämförelser mellan då och nu. Eleverna ger
exemplet att i nutid behöver männen inte ge sig ut och slåss och därför kan de
vara mer med sina familjer än vad de kunde i förfluten tid eftersom dåtiden
präglades av krig. Den tydligaste kommunikationen mellan dåtid och nutid
sker när eleverna jämför sina mor-och farföräldrars och föräldrars barndom
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med sina egna. Jämförelserna kretsar framförallt kring den tekniska utvecklingen och hur hårt livet var i deras äldre släktingars barndom, främst till
följd av andra världskriget vilket de två citaten nedan visar:
(C1:2) Det är så här roligt att lyssna om när de var barn. Min farfar berättade
om när han var barn och andra världskriget var och han var tvungen att stänga
in sig och släcka alla lampor och sedan skulle man låtsas som om ingen var
hemma, man skulle vara helt tyst.
(C1:1) Min mormor var barn i världskriget, mitt i andra världskriget, och hon
hade en kanin och eftersom det blev slut på mat så fick de äta upp kaninen och
hon blev jätteledsen men så fick hon en pälsmössa av den (Cederskolan, 1).
(B3:1) Min mormor brukar berätta för mig om hur hon hade det när hon var
liten och vad hon gjorde på sommarlovet och så. Och hur mamma levde när
hon var barn. Det brukar min mormor berätta för mig.
(Jag) Vad tycker du om det då?
(B3:1) Alltså det känns konstigt, för det är inte så långt borta i tiden men ändå
så är det så stor förändring. Alltså det är så stor skillnad mellan när jag var barn
och när mamma var barn. [F]ast det inte är så stor åldersskillnad mellan mig
och mamma.
(B3:2) Förr i tiden så hade man inte mobiler och sådant så det var annorlunda
på den tiden.
(B3:1) Så jobbade inte mammorna. […] Det var papporna som jobbade.
(B3:2) När pappa var liten, typ i vår ålder så hade de bara en tjock-TV som
visade svartvitt liksom.
(B3:1) Så det känns lite konstigt att på så kort tid så är det så stor skillnad på
samhällena (Bokskolan, 3).

Bilden intervjuerna ger är att det nutida samhället på alla sätt är bättre
än dåtid. Jämställdhet mellan könen, mer avancerad sjukvård, bättre saker
(vilka ”saker” eleverna refererar till klargörs inte i intervjuerna men de nämner
främst tv och mobiltelefoner), mer och bättre teknologi och ett längre,
bekvämare liv i jämförelse med de människor som levt tidigare. I dessa
associationer till ordet historia görs inte några beröringar med skolämnet
historia, historien fungerar främst som en kontrast mot elevernas egen nutid.
Nutid och dåtid framstår som klart åtskilda från varandra. Eleverna formulerar
inte en rörelse från dåtid till nutid, utan dåtid och nutid sätts upp som två
motpoler. Alla elever ger inte uttryck för negativa jämförelser mellan dåtid
och nutid utan resonerar om skillnader mellan dåtid och nutid. Dåtid och nutid
behandlas då som två tidsenheter som går att ställa mot varandra:
(B4:1) Istället för att åka till ett museum så fick vi i fyran kopior på saker som
finns på ett museum.
(B4:2) Några riktiga saker och så fick vi testa att sätta på oss medeltida kläder.
[…]
(B4:1) Det var lite klumpigt tyckte jag.
(B4:3) Och smutsigt, kläderna, de hade det väl rätt så smutsigt.
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(Jag) Kan man liksom förstå de som har levat förr?
(B4:3) Ja, på vissa sätt.
(B4:2) Det blir kanske enklare att lära sig för på vårt prov då skulle vi sätta oss
in i en träls liv och då kanske de hjälpte att vi hade kläderna, hur det kändes.
(B4:1) De kanske trodde det var de bästa kläderna för miljön. Ute i krig så hade
de rustning, kedjegrejer mot pilar och så.
(Jag) Men tänkte de helt annorlunda mot hur vi gör idag eller hur tänkte de?
(B4:3) De tänkte lite annorlunda, till exempel att jorden var platt förut, på
vikingatiden kanske det var. Men lite lika måste vi ha tänkt, men det var väl
mycket som handlade om makt då också.
(Jag) Om jag säger framtiden, kommer de att förstå oss?
(B4:3) Kanske, jag menar vi kanske tycker att vi lever normalt, men i framtiden
kanske de tycker att vi lever jättekonstigt.
(B4:1) Ja som på medeltiden, de kanske tycket att det var helt normalt att [blir
avbruten].
(B4:2) Ja och vi tycker: Hur kunde de leva sådär, hur kunde de äta det där?
Typ kokade rötter, eller typ. Och de slaktade djuren själva. Fast, jag tror inte
så många i Sverige slaktar djuren, de flesta köper.
(Jag) Så i framtiden, det kommer vara lika svårt att förstå oss som medeltiden
är att förstå nu?
(B4:2) Ja, troligen, allt utvecklas ju hela tiden (Bokskolan, 4).

Här görs associationer mellan undervisningsformer, att låna och prova
kläder, och att det har gett dem en uppfattning om hur medeltidens människor
levde och under vilka omständigheter. Få prova kläder kunde dels hjälpa dem
att besvara provfrågor, dels förstå hur dåtidens människor levde. Eleverna ger
också ett exempel på en kontinuitet från dåtiden till nutiden, att allt har handlat
om makt.
De resonerar också om kontexter, att medeltidens människor ansåg att
sättet de levde på var det normala och att framtidens människor kommer se på
nutiden på liknande sätt. Det ges också exempel på anakronistiska
resonemang, som att medeltidens människor bar de kläder de gjorde för att de
var miljömedvetna. Sammantaget ger citatet flera exempel på hur eleverna
konstruerar dåtid, nutid och framtid och ställer dessa tre mot varandra. Medeltiden är i citatet en klart avgränsad tidsepok, skild från vikingatiden. Eleverna
menar också att olika tidpunkter i det förflutna har skilt sig åt, vilket inte var
fallet i de flesta intervjuerna där dåtid behandlades som en enhet.
I en annan intervju framförs att dåtidens människor var fysiskt överlägsna dagens människor eftersom de rörde på sig mer i och med att det inte
fanns moderna kommunikationer och att de var tvungna att arbeta på fälten.
Dagens teknik har gjort livet behagligare och effektivare menar eleverna. Som
exempel ges att genom uppfinningar som telefonen behöver människor inte
gå flera mil för att skicka ett brev. Eleverna menar att dåtidens människor dock
hade bättre fysik än dagens utan problem med övervikt, vilket lyfts som ett
nutida problem.
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Eleverna menar att dåtidens människor upplevs som besynnerliga för
att de var just detta. Som belägg för den ståndpunkten ges att människor förr
i tiden åt konstig mat, slaktade djuren själva, hade klumpiga, egendomliga
kläder och smutsigt omkring sig. Dåtidens människor uppges ha trott att
jorden var platt, de var visserligen formade av den kontext de levde i men ändå
mindre vetande och inte lika intelligenta som nutidens människor. Denna
skillnad menar eleverna främst beror på att nutiden har mer kunskap.
I nedanstående citat resonerar eleverna kring vilken tidsperiod de vill
läsa och övergår i ett resonemang om tidsresor och hur det skulle påverka en
medeltidsmänniska och dem själva:
(Jag) Men vad är det som är bättre med nyare historia?
(C3:2) Då vet man så här utvecklingen från medeltiden till […] nu alla saker
som kan finnas i en dator eller då, hur de kom på idén.
(C3:1) Ja, liksom att då hade de telefoner men nu har vi också telefoner men
bättre telefoner.
(Jag) Är det för att det är mer likt dagen som det är mer intressant eller är det?
(C3:2) Ungefär så tror jag.
(C3:3) Jag tror att om man hade gått i skolan på medeltiden så hade det varit
jätteannorlunda att få lära sig om vår tid nu, som: Vad är det här, en dator, vad
händer om man klickar här, då händer det någonting, kommer man åt musplattan så rör det sig. Det skulle nog de tycka var jättespännande. Ååååhhh vad
är det här, en lampa, en dörr, åååhh vilka fina kläder ni har.
(Jag) Men skulle medeltidsmänniskorna förstå oss och skulle vi förstå medeltidsmänniskorna?
(C3:2) Nej.
(C3:3) Vi skulle förstå mer medeltidsmänniskor för vi har lärt oss om dem men
de skulle inte kunna känna igen sig i det vi har här.
(C3:2) Och det var kanske lite annorlunda språk också, nu har vårt språk utvecklats.
(Jag) Så vi skulle förstå dem bättre än vad de skulle förstå oss?
(C3:1) Ja.
(C3:3) För att vi har läst om dem.
(Jag) Skulle ni tänka och känna ungefär likadant om ni hade levt på medeltiden
som idag?
(C3:1) Det skulle vara lite obekvämt med kläderna de hade och så.
(C3:3) Ja, det skulle klia mycket, det var ju mycket fårull och sånt som de var
gjorda av då.
(Jag) Men ni skulle tänka och känna ungefär samma?
(C3:2) Vi tänker kanske om vi skulle åka tillbaka till medeltiden: Jag saknar
min dator hemma.
(C3:1) Ja man måste vara utan Instagram och sånt.
(C3:2) Eller: Min telefon, jag måste ladda min telefon!
(C3:3) Såhär: Åh nej jag har inget nätverk här!
(Jag) Ni skulle inte trivas i medeltiden?
(C3:1) Alltså jag skulle kanske kunna vara där en vecka eller nån dag.
(C3:3) Jag skulle nog kunna vara där mer för det finns, då var det djur, mycket
djur. Då hade varje familj ungefär en egen hund (Cederskolan 3).
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Utdraget ur intervjun skiljer sig från de övriga då eleverna utgår ifrån
kroppsliga förnimmelser när jag frågar om de skulle kunna förstå medeltidsmänniskorna och vice versa. De tar först upp hur medeltidskläderna kändes
för att senare resonera på vilket sätt dåtiden var sämre än nutiden. En elev
menar att livet på medeltiden var bättre för att det fanns fler husdjur.
Jämförelsen mellan medeltid och nutid är då till medeltidens fördel. Eleverna
gör här också tankeexperimentet att dåtidens barn hade fått studera elevernas
nutid precis som de studerar medeltiden. Medeltiden tycks i citatet användas
som en beteckning på äldre historia, vilken i citatet framförs som mindre
intressant att studera än historia som ligger närmare deras egen tid.
Några elever ger mer visuella bilder av det förflutna som svar på frågan
vad historia är för dem. Dåtiden kännetecknas i en intervju av att det ser
ålderdomligt ut och att dåtiden är svartvit. Detta till skillnad från nutiden som
är i färg. Dessa svar förefaller vara mer av associationer kring ordet historia
och hur eleverna tänker sig det förflutna.
I elevernas tidsuppfattning ingår, som visats ovan, dels epokbegrepp,
dels hur de uppfattar tiden som sådan. Eleverna menar att framtiden börjar när
de själva är vuxna. De beskriver ofta en personlig framtid innehållande barn
och jobb. Ingen av eleverna uttrycker något särskild oro för egen del inför
framtiden men för världen som helhet hade de en framtidsoro. Framtiden
kommer innehålla klimatförändringar, världskrig och en otryggare värld. Det
nämns i de sammanhangen uppfinningar som inte ses som positiva. Drönare
som används i krig tas upp som exempel på en dålig uppfinning.
I övrigt nämns den tekniska utvecklingen som enbart positiv. En del
elever menar att klimatförändringarna kommer att finna sin lösning genom
uppfinningar. Uppfinningarna kommer antingen lösa själva klimatproblemen
eller användas för transporter och liknande som har lägre miljöpåverkan
jämfört med dagens. Några elever säger att framtiden kommer bli bra om
mänskligheten lyckas lösa klimatproblemen, annars inte. Andra framtidshot
som pekas ut är en försämrad folkhälsa till följd av övervikt. Eleverna talar
också om vad de tror kommer hända i framtiden och att det kommer bli ett
nytt världskrig, om inte i deras egen generation, så i nästa. I en intervju säger
eleverna att deras egna barn kommer uppleva ett världskrig. I flera intervjuer
kombineras en framtidsvision där allt är bättre än idag med hjälp av teknik
med ett konstaterande att det förmodligen blir ett till världskrig. Den ljusa
framtiden ses också som ett resultat av att människan utvecklas då den
samlande kunskapen människor kan lära sig anses större i dag än förr. Utvecklingen kommer därför gå framåt. I en grupp säger eleverna att när de
pratar om framtiden på lektionerna i skolämnet historia blir det lätt löjligt och
handlar om flygande bilar.
De nu levande personerna som nämns i intervjuerna i ett framtidsscenario är prins Oscar och Donald Jr. Trump. Trump uppges vara ett framtida
hot mot freden i världen. Trump nämns i ett framtidsscenario och pekas ut
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som en riskfaktor för att ett kommande världskrig ska bryta ut. Prins Oscar
ges som exempel på vad som kommer att betraktas som en historisk händelse
i framtiden. Om prins Oscar, med elevernas ord, blir historisk i framtiden,
kommer framtiden att minnas datumet för hans födelse. Det är ett exempel på
hur nutiden kommer att påverka framtiden genom dessa personer enligt eleverna.
Framtiden är i resonemangen både en del av tiden och tidsbegreppet
men framtiden är också en struktur som bygger på nutiden. Eleverna ser hur
nutiden kommer påverka framtiden men även en påverkan av dåtiden på framtiden. Här glider eleverna från att behandla tiden som konstruktion närmare
besläktad med klocktid och övergår till att vara en del av en tidsmässig struktur.
På Ekskolan säger en elev: ”[Historia är] det som har hänt, lite hur allt
är uppbyggt, liksom, grunden.” En elev i samma intervju är inne på samma
spår då hon säger att historia ska studeras för att veta varför det ser ut som det
gör idag. De uttalandena utgör två exempel på när dåtiden sätts som en
strukturell konstruktion varpå nutiden vilar och bygger vidare på. I
definitionerna av historia som grunden till nutiden har de rört sig bort från en
tidsmässig aspekt som definition av dåtiden och rört sig mot en mer strukturell
definition av dåtiden. Historien uppfattas som innehållande en framåtskridande rörelse och de historiska händelserna har haft syftet att driva
historien framåt. Syftet med det förflutna är då att forma nutiden. Eleverna
menar också att det finns en progression i historien, en utveckling från dåtid
till nutid. I några intervjuer talas i termer av att studera historia handlar om att
studera utvecklingen. De verkar i första hand avse den tekniska utvecklingen
i historien men även samhällets utveckling. Historia utgör då bakgrunden till
nutiden där denna utveckling ägde rum. Aspekterna av det förflutna som
eleverna menar utgör grunden till nutiden kan vara både positiv och negativ i
sin påverkan på nutiden. Händelserna som anses ligga till grund för nutiden
har ofta en kontinuitet från dåtid till nutid. Eleverna ger exemplet att om
Västerås arvförening inte genomförts hade den nuvarande kungen, Carl XVI
Gustav, inte varit kung då kungalängden sett annorlunda ut eller Sverige hade
inte varit en monarki.
Den grund som har lagts i dåtiden menar eleverna även gäller normer
och värderingar i nutid. Nutidens uppfattning om alla människors lika värde
återkommer i flera intervjuer. Andra exempel som nämns på värderingar som
nutiden förstått är fel är att kvinnor förr i tiden inte var lika mycket värda och
att mörkhyade hölls som slavar. Människan av idag har kommit underfund
med att alla är lika mycket värda, att andra inte ska utsättas för våld. Historiens
inverkan på nutiden kan också innebära vad eleverna menar är arv från det
förflutna. En elev säger att om nutiden inte hade känt till julblotet hade julfirandet sett annorlunda ut och risgrynsgröt inte funnits. Hon drar även
parallellen att om visan ”Små grodorna” inte skrivits kunde inte midsommarfirandet ske på det sätt som det gör idag.
I det längre citatet nedan visas hur eleverna resonerar både om hur dåtidens människor tänkte och hur framtidens människor kommer att tänka om
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nutiden i framtiden. I citatet visas också att eleverna tänker sig att en utveckling av idéer och normer är en del av människans utveckling till det bättre.
Eleverna resonerar också om hur dåtidens människor var i jämförelse med
dem själva:
(Jag) Tror ni att de som levde förr; var de som ni är idag eller var de annorlunda
mot vad ni är?
(A3:2) Jag tror att de var annorlunda, de var mycket starkare och stabilare.
(A3:3) De tänkte ju samma tankar.
(A3:4) Nej, de tänkte lite annorlunda tror jag för de levde annorlunda.
(A3:2) De var inte rädda.
(A3:1) Jag tror att de tänkte krig och himlen är en magisk plats. Dör jag i krig
så kommer jag upp dit annars så kommer jag till helvetet, så de kriga, så dog
de i krig.
(A3:2) Så tänkte vikingarna.
(A3:4) Ja, de hade ett annat tänk.
(A3:1) Eftersom de hade en annan religion så tänkte de annorlunda.
(A3:2) Var det mer religiöst? Då fick man inte tänka som man vill eller uttrycka
sig som man ville, ja förut, nu är det så att så länge man inte skadar någon
annan så.
(A3:1) Men i typ arabländerna får man inte tänka som vi gör.
(A3:4) Men om man går och ser och säger något rasistiskt eller nått det är
fortfarande inte ok men man får klä sig [som] man vill.
(A3:2) Nu får jag säga något om rasism men om jag gjorde det förr så dog jag
av det.
(A3:3) De visste nog inte vad rasism var. […]
(A3:4) Men då fanns det andra saker, man fick inte säga att man inte tyckte om
kungen.
(A3:1) Då blev det halshuggning.
(A3:2) Typ att [ha] gett tjejer mer rättigheter än vad de hade förut.
(A3:4) Då hade [de] diktatur.
(A3:1) Vem var det som kom på det?
(Jag) Men, såhär, förändringar som att tjejer får mer rättigheter och det slutar
var diktatur varför sker sådana förändringar?
(A3:2) För att vi börjar lära oss.
(A3:1) Världen utvecklas.
(A3:4) Vi lär oss och utvecklas.
[…]
(A3:2) Jag tror att allt fler börjar tänka att det inte är någon skillnad mellan
människor alla är olika men lika mycket värde.
(A3:1) Så det kommer nya idéer hela tiden (Aspskolan, 3).

I en intervju formuleras att nutiden har påverkats negativt av historien.
Ett fridsammare förflutet hade gett en mer tolerant nutid. I alla andra intervjuer
menar eleverna att den påverkan dåtiden haft på nutiden är positiv:
(E7:1) Om vi inte hade bråkat och haft krig […] så, skulle vi ha förstått det och
då skulle det vara annorlunda idag.
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(Jag) Om du kan gissa hur skulle det ha varit?
(E7:1) Vi skulle kanske inte haft så mycket emot, som invandrare det finns
vissa som har något emot dem fast de inte har gjort något, så vi skulle ha
mindre mot människor så (Ekskolan, 7).

Eleverna menar att om dåtiden hade varit annorlunda, eller om
händelser inte hade skett, skulle den nutid eleverna lever i varit annorlunda.
Som exempel ges att om uppfinningarna inte hade gjorts skulle nutidens
teknik vara annorlunda. Hur annorlunda eleverna menar att samhället hade
varit varierar i intervjuerna. I flera exempel beskrivs ett samhälle som skiljer
sig väsentligt från det nutida västerländska samhället. Skrivkonstens framväxt
och spridning uppges vara central för att nutiden ska ha den form den har i
dag. Utan skrivkonsten hade dagens samhälle sett annorlunda ut utan mobiler
och böcker. Sysselsättningen för eleverna hade varit att smida vapen istället
för att läsa böcker. Liknande resonemang förs om upptäckten av elden som i
sin tur gett upphov till elektriciteten. Andra exempel på det förflutnas påverkan på nutiden är att om människor förr byggt sina hus av grus istället för
trä så skulle dagens människor bygga av grus än idag. Telefonen, till och med
Iphonen, ses som nödvändiga uppfinningar för att samhället eleverna lever i
skulle ha den utformning samhället har i nutiden i flera intervjuer. Eleverna
betonar ofta teknikens utveckling som relevant för samhällets utveckling och
för det samhälle eleverna lever i, tekniken blir definierande för samhället.
Flera elever ger uttryck för att historien är en kedja av händelser. Om
en händelse inte sker eller sker på ett annorlunda sätt upphör historiens gång
och de händelser som skulle ha följt inträffar då inte. Historien hade i en
mening stått still. Tiden i elevernas uppfattningar är både en struktur och ett
fenomen. Tiden som eleverna beskriver är i flera fall upphängda på händelser
som fungerar som tidsmarkörer. De händelserna utgör nästa avsnitt.

4.1.2 Händelser
Historia får i flera intervjuer definitionen ”stora händelser”. Eleverna kommer
ofta fram till den slutsatsen som resultatet av ett resonemang om vad som utgör det förflutna. I förståelsen och motiveringen till skolämnet historia är det
de stora händelserna som ska studeras för att de ska lära av historien. Lärdomarna syftar till att de inte ska upprepa misstag begångna i det förflutna,
detta berörs under rubriken ”Lära” nedan. I avsnittet ”Händelser” ges
formuleringar för olika infallsvinklar på vilken betydelse eleverna menar att
de stora händelserna har i undervisningen i skolämnet historia och historia
som fenomen. De stora händelserna menar eleverna är viktiga att studera då
de genom studierna förstår hur nutiden har formats av stora händelser i det
förflutna. Framförallt studiet av de stora händelserna hjälper dem undvika att
begå misstagen som de stora händelserna anses innehålla och illustrera.
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Vad som karakteriserar en stor händelse har eleverna ibland svårt att
definiera. De ger istället exempel på vad som inte studeras, eller vad de anser
inte ska studeras: ”Det står inte: så gick den upp och åt frukost gick ut och tog
hand om korna, det står inte” (C4:2 Cederskolan 4). I en intervju kommer
eleverna fram till att det säkerligen är nyttigt att studera sådana aspekter av
dåtiden, som hur människor levde och klädde sig, de vet dock inte varför.
Detaljer som färg på kläderna nämns som oviktiga. I flera intervjuer är
eleverna inne på att en händelse ska ha berört många för att benämnas som en
stor händelse. Enskilda dödsfall nämns som exempel på vad som inte är viktigt
att studera. Elva personer som dödas samtidigt med pilbågar kan däremot
beskrivas som en stor händelse menar eleverna i en intervju. I nedanstående
citat ges exempel på vad de anser är en stor händelse:
(Jag) Alltså en historisk händelse då, var är det för något?
(B4:2) Det kan vara något speciellt som har förändrat mycket, antingen något
bra eller dåligt, förr i tiden.
(Jag) [K]an ni ge exempel?
(B4:2) Till exempel kanske 9/11, det var en stor händelse i USA och för deras
ekonomi.
(B4:1) Eller krig.
(B4:2) Gustav Vasa.
(B4:1) Ja, Gustav Vasa.
(Jag) Hur kommer man fram till att det här är en historisk händelse […]?
(B4:2) Den kanske är speciell som sagt för samhället, eller [blir avbruten]
(B4:1) Ja att den är viktig så att [blir avbruten]
(B4:2) Ja att den är viktigt.
(B4:1) Till exempel som Stockholms blodbad, den förändrade ganska mycket
i Sverige så (Bokskolan, 4).

Eleverna betonar i citatet förändringar som kännetecknande för en stor
händelse i det förflutna. Krig i största allmänhet betonas i intervjuerna som
viktiga. Eleverna ger inte någon närmare definition av orden ”viktigt” eller
”speciell”. Händelser och företeelser eleverna framför som viktiga i det förflutna är inte sällan desamma som benämns som roliga och intressanta.
Händelserna är då viktiga för att de har ett underhållningsvärde. En elev anser
att forntidens Egypten är en viktig händelse då hon är intresserad av den tiden
och det geografiska området. Det forntida Egypten benämnsavelevensomen händelse.
Även positiva händelser, införandet av det eleverna benämner som bra
lagar, bra kungar och uppfinningar, ses som viktiga händelser och sådant som
bör tas upp i undervisningen. Det konkreta exemplet som ges på vad som
räknas som bra är att en kung skulle ha avskaffat träldomen. Flera uppfinningar nämns även som viktiga händelser. Uppfinningar uppges vara
betydelsefulla då de påverkar nutiden och det nutida samhället.
Eleverna menar att de stora händelserna i det förflutna ska studeras för
att de ska lära av dem och för att förstå nutidens samhälle. Undervisningen i
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skolämnet historia bör behandla de stora händelserna också för att de stora
händelserna utgör historia. Mellan de stora händelserna passerar endast tiden
och den tiden utgör inte historia i samma bemärkelse som de stora
händelserna. Eleverna menar också att studier av hur människor levde i det
förflutna inte är att studera historia då det inte har påverkat nutiden. Att studera
andra aspekter av historien än de stora händelserna anses vara av mindre
intresse och de upplever det som mindre angeläget då de inte ser någon
användning av de kunskaperna.
Andra världskriget återkommer som den händelse eleverna vill studera.
Förklaringen som anges till intresset för andra världskriget är att det ligger
närmare dem själva i tid och därför påverkar nutiden mer än äldre historia.
Andra världskrigets påverkan på sin samtid lyfts också fram. Demografisk påverkan, att många dog och att befolkningen idag, specifikt den judiska
befolkningen, därför är fåtaligare än den annars skulle ha varit nämns i två
intervjuer. Anne Frank nämns i en intervju och en elev hade varit på besök i
ett koncentrationsläger.
Händelser som eleverna menar behövde inträffa för att nutiden skulle
ta den form den har, framställs som liktydigt med de stora händelserna och ger
på så sätt en kontinuitet in i nutiden. Andra händelser hade, om de inte skett,
också ändrat nutiden. Dinosaurernas utdöende nämns som en stor och viktig
händelse då människan annars inte skulle ha uppkommit eller inte varit lika
utvecklad. Det som också urskiljer de stora händelserna är att dessa i några
intervjuer sätts som drivande för att utveckling och förändring skulle ske i
dåtiden, historien hade fastnat och inte gått framåt.
Stockholms blodbad återkommer i intervjuerna som exempel på en stor,
viktig händelse i det förflutna. Stockholms blodbad kan illustrera alla de
orsaker eleverna ger till att de stora händelserna ska studeras i skolämnet
historia. Eleverna menar att de kan lära av händelsen, att den påverkade dåtid
och nutid, händelsen tillhör allmänbildningen och eleverna menar att det var
en spännande och intressant händelse. Händelsen blir också en beteckning på
en nutida organisering av dåtiden. I några intervjuer återger eleverna vad som
skedde utifrån den kunskap de hade om händelsen och tycks anse att det är
förklaring nog till varför det är att betrakta som en stor händelse.
Ytterligare ett argument för att Stockholms blodbad var en viktig
händelse är att om det inte hade inträffat hade Sverige som stat inte uppkommit utan landområdet hade varit danskt. Det framställs i intervjuerna som
något negativt. Sverige som begrepp förefaller i elevernas förståelse ha
existerat sedan stenåldern eller till och med dessförinnan. Eleverna använder
ord som att Sverige var ockuperat av danskarna och att Gustav Vasa befriande
Sverige efter Stockholms blodbad. Eleverna talar om Sverige som ett begrepp
stabilt över tid. Undantaget är eleverna i en intervju som menade att Gustav
Vasa skapade Sverige genom att besegra Kristian II.
Omständigheten eleverna i fem av sex klasser studerade eller precis
hade studerat Vasatiden vid tidpunkterna för intervjuerna kan förklara varför
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Stockholms blodbad återkommer i intervjuerna. Som ansvarig för Stockholms
blodbad pekades Kristian II ut. Några elever nämnde biskop Brask och en
intervjugrupp ärkebiskop Trolle som ansvariga, eller i varje fall inblandande i
blodbadet. Blodbadet sågs av eleverna i sin tur som den avgörande orsaken
till varför Gustav Vasa startade ett uppror mot Kristian II.
Eleverna tillmäter också olika händelser och tidsperioder olika stor vikt
och därmed hur stort utrymme händelserna och tidsperioderna ska få i skolämnet historia. Eleverna menar att det som ses som viktigt ska få mer utrymme
i undervisningen än de mindre viktiga delarna i skolämnet historia:
(B4:1) Ja, om Vasatiden så ska vi bara läsa.
(B4:2) Plugga in för vi måste jobba med annan tid som är lite viktigare.
(Jag) Vad är det för tid som ni ska läsa om då?
(B4:2) Jag har ingen aning, det började på s tror jag.
(B4:1) Jag vet inte, den kommer efter Vasatiden i alla fall
(Jag) Ok men ni ska hinna med det innan femman är över liksom?
(B4:1) Ja och det är inte så långt kvar.
(B4:2) Den ska vi liksom ha ett prov på och ha lite viktigare och lära sig lite
mer om än Vasatiden. Vasatiden ska vi liksom bara springa igenom sådär. […]
(B4:1) Vi ska bara läsa och göra lite uppgifter typ och kolla på film.
(B4:2) När vi har kollat på film så ska vi återberätta typ berätta vad som har
hänt. Vi sitter typ såhär och så ska vi återberätta för alla andra vad som har
hänt och lite så (Bokskolan 4).

Händelserna är centrala för elevernas förståelse för vad som utgör
historia men de sätter enskilda aktörer som drivande för de händelserna.
Aktörerna är också en del av hur eleverna förstår skolämnet historias innebörd.

4.1.3 Aktörerna
Precis som historia är synonymt med stora händelser är elevernas förståelse
att historia utgörs av aktörer. Aktörerna fungerar som illustrationer främst av
tidsåldrar eller händelser eller av undervisningsinnehåll i skolämnet historia
och representerar då en del av elevernas förståelse för skolämnet historia.
”Kungar” är ett av de ord eleverna ger som svar på frågan vad som är
historia. De nämner också artefakter som svärd, yxor och slott när de ombetts
nämna ord eller saker de förknippar med skolämnet historia. Eleverna nämner
flera gånger händelser i det förflutna och föremål som kan sättas samman med
våldsamma händelser och kungar eller andra maktfigurer. Att studera kungar
betraktas inte som positivt i alla intervjuer, men ordet och begreppet kungar
är något som associeras med skolämnet historia. Eleverna betonar att de vill
studera den historia de benämner som stora händelser i det förflutna vilket
eleverna menar ofta rör kungarnas historia. Kungligheternas liv är dock enligt
eleverna mindre intressant att studera. Eleverna i en intervju menar att studera
Vasatiden är att läsa om människor som får brev och människor som dör. I en
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annan intervju vill eleverna läsa mer roligt stoff om kungarna, som att Gustav
Vasa älskade godis och därför hade tandvärk. Ett sådant innehåll i undervisningen skulle också lära eleverna att de borde gå till tandläkaren och på så
sätt lära av historien menar de. En elev sätter sig själv som aktör i historien
och skiljer på sin egen historia där eleven är huvudaktör och historia i en
vidare bemärkelse där skolämnet ingår.
Gustav Vasa dominerar bland de historiska aktörer som nämns i
intervjuerna. Varför Gustav Vasa studeras i skolämnet historia ges olika förklaringar i intervjuerna. En förklaring som gavs var att Gustav Vasa var en
känd kung, hans kändisstatus ses som skäl nog att studera honom. Jämförelsen
görs att det skulle vara som att idag inte känna till berömda fotbollsspelare.
Att Gustav Vasa räddade Sverige både från danskarna och från katolikerna
gavs också som skäl till att han skulle studeras i historieundervisningen. Ett
tredje skäl var att Gustav Vasa införde regler i Sverige, eleverna menade att
han gjorde så det blev mer rättvist i landet.
Abraham Lincoln nämns också i intervjun av en elev som ger exempel
på vad han lärt sig på egen hand men han nämner kuriosa om Lincoln som att
han förvarade alla viktiga papper i sin hatt och inte vågade vara nära knivar
då han var självmordsbenägen. I några intervjuer nämns flera sportprofiler
som historiska personer. Sporthistoria sågs i de intervjuerna som viktigt och
den historia eleverna kom mest i kontakt med utanför skolan.
Martin Luther och Gustav Vasas söner är andra namn som nämns. Även
fiktiva personer som Jack Sparrow från Pirates of the Carribean, Asterix och
Obelix samt barnen Hedenhös diskuteras som representanter för en viss tidsperiod eller händelse i det förflutna.
Få historiska händelser har enbart en aktör och eleverna uttrycker förståelse för att samma historiska händelse kan uppfattas utifrån olika
perspektiv. Ett exempel som återkom var att eleverna menade att Kristian
Tyrann var uppskattad av sin samtid i Danmark men att ”vi” (elevernas ordval)
inte tyckte om honom. Kristian II omnämns i alla intervjuer utom två som
Kristian Tyrann. I en intervju förklarar en elev för sina förvånade klasskamrater att Kristian Tyrann och Kristian II som båda nämns i deras lärobok
är en och samma person. Eleverna ger några intervjuer beskrivningar av att de
har mött olika perspektiv i undervisningen i skolämnet historia, främst
gälladen Kristian II. Olika uppfattningar om händelser i det förflutna ses inte
överlag som något problematiskt, att alla har olika förståelser är bara som
saker och ting är. Möjligheten finns att personer ändrar uppfattning om de
möts av andra uppgifter och påstående om det förflutna och då sätter större
tilltro till dessa.
Olika perspektiv på händelser i det förflutna uppges i några intervjuer
kunna ställa till problem. Exemplet eleverna i flera intervjuer nämnde är att
två länder kan ha olika uppfattningar om utgången av ett krig eller vems fel
det var att kriget startade. Om historieundervisningen i de olika länderna
skiljer sig åt angående skuldfrågan för kriget eller hur det slutade så föreligger
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ett hot om att ett nytt krig kommer blossa upp för att länderna vill ha antingen
hämnd eller revansch. I en intervju avvärjs dock det hotet då de konstaterar att
deras egen generation vet bättre än att starta krig.
Aktörerna och händelserna ligger nära varandra och de fungerar också
som tidsmarkörer i elevernas förståelse för skolämnet historias innebörd.
Eleverna ger i intervjuerna samstämmiga svar på frågorna.

4.1.4 Sammanfattning
Vad ordet historia har för innebörd definieras främst utifrån tid, händelser och
aktörer och det gäller för historia som skolämne och historia som fenomen.
Tiden är central för hur elever definierar och förstår skolämnet och fenomenet
historia. Elevsvaren ger en bild av att de ser historien som en process från
sämre till bättre, att de förändringar som har varit i historien är positiva. Det
eleverna beskriver som stora händelser är det som utgör historia och
händelserna drivs av aktörerna i det förflutna. Kunskap om historiska
händelser uppnås främst via arkeologiska undersökningar. Om kunskaperna
om det förflutna skulle vara felaktiga är inte det något större problem. Det
viktigaste är vad eleverna kan lära sig i nutid av det förflutna.

4.2 Undervisning
I denna kategori kommer elevernas förståelse för hur skolämnet historia undervisas att presenteras. Betoningen ligger på undervisningsmedierna och
undervisningsformerna men även aspekter av vad undervisningen och undervisningsmedierna baseras på och innehåller berörs. Undervisningen och de
medier som används i undervisningen är en del av elevernas förståelse för och
motiveringar till skolämnet historia vilket kategorin kommer visa. Eleverna
nämner läsa texter, se på film, lyssna på läraren och uppleva som undervisningsformer i skolämnet historia. Vad eleverna anser om de olika undervisningssätten berörs också samt hur undervisningsmedierna förefaller spegla
undervisningsformen.
Eleverna har, trots att de i stort är nöjda med undervisningen, gett några
exempel på vad de skulle vilja ändra i undervisningen. I en intervju efterlyser
de mer undervisning om hur människor förr levde och mindre om kungar och
krig. De ger uttryck för en åsikt som går på tvärs med den som formuleras i
de andra intervjuerna. Eleverna i de övriga intervjuerna vill ha mer undervisning om ”stora händelser” och mindre om hur människor i det förflutna
levde. I några intervjuer menar de att undervisningen i historieämnet är bra
som den är och att de inte vill ändra på något. Innehållet i skolämnet historia
behandlas i samtliga intervjuer liktydigt med händelser i det förflutna, ingen
intervju nämner andra aspekter, exempelvis källkritik, som en aspekt av skolämnet historia.
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4.2.1 Läsa
Eleverna beskriver i intervjuerna en stark samhörighet mellan historia och
texter, läsning och skrivning. Arbetssätten eleverna nämner i samband med
läsning är att de läser och skriver stödord eller att de läser och svarar på frågor.
Frågorna eleverna besvarar skriftligt återfinns i läroboken eller delas ut av
läraren. Bra frågor definieras som frågor vilka hjälper dem att lära. Ordet lära
är det ordet eleverna själva använder, eleverna definierar inte närmare vad det
är de ska lära eller hur de ska lära. Frågorna i läroboken eller frågorna som
läraren delar ut ska enligt eleverna sammanfatta det viktigaste i undervisningen. På Aspskolan beskrev eleverna att de ibland på lektionerna läser
upp egenhändigt skrivna texter om historiska händelser eller personer för
klasskamraterna.
I intervjuerna gavs uttryck för en blandad inställning till läsning. Några
sa att de inte förstod när de läste själva och att läsningen var svår. Det nämndes
också att de inte mindes innehållet efteråt när de läste själva. På lektionerna
uppger eleverna att de vanligtvis läste tyst för sig själva eller så läste läraren
högt för dem ur läroboken.
Läroboken var eleverna överlag positivt inställda till. Bra bilder, bra
fakta och bra frågor var omdömen som återkom. Bilderna beskrivs som bra då
de kan fungera som information om texten inte är förståelig. Eleverna nämner
också att tavlor som avbildar den aktuella tidsperioden är återgivna i böckerna,
vilket gör böckerna mer levande. Överhuvudtaget sägs få negativa saker om
läroböckerna:
Jag tycker att våra läroböcker på något sätt så känns de som om de väcker igång
tankar, hur hade jag haft det om jag levde på den tiden och det. Men jag gillar
det, det är intressant och det är bra (A1:3, Aspskolan 1).

Det finns dock undantag. I en intervju var omdömena om läroboken
bara negativa. Läroboken var tråkig ansåg de. Vid följdfrågor om varför
läroboken är tråkig var det svårt att avgöra om det var boken i sig som var
tråkig eller om det är den historiska perioden de studerar, Vasatiden, eleverna
uppfattar som tråkig.
Innehållet i läroböckerna beskrevs av eleverna i andra intervjuer som
välvalt och intresseväckande. Läroboken innehåller det ”viktigaste och
nyttigaste”. När eleverna blev ombedda att definiera vad de menar med viktiga
fakta säger eleverna att bara de stora händelserna är införlivade i läroboken,
inte vardagliga ”smådetaljer” och ”om hur de levde”. Omdömet att läroböckerna innehåller ”bra fakta” var återkommande i intervjuerna i och ordet
fakta definierades aldrig utan förefaller användas liktydigt med redogörelser
och uppgifter om det förflutna och händelser i det förflutna. Bra fakta
benämnde eleverna som antingen intressanta, underhållande eller ”det
viktigaste” utan att specificera vad de menar med uttrycket ”det viktigaste”.
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På följdfrågan vem som skriver läroböcker svarade eleverna att de inte
vet eller att det är någon som är kunnig om historia. Innehållet i läroböckerna
menade eleverna väljs ut för att det är de viktigaste händelserna och
personerna i det förflutna. De uppger att innehållet i läroböckerna
representerar det som alla måste veta om det förflutna. En elev lägger till att
författarna av läroböcker också har valt ut det som ”de” (författarna) tror
eleverna lär sig bäst av (A3:1, Aspskolan, 3). På två skolor, Dvärgbjörksskolan och Ekskolan, hade eleverna inte några egna historieböcker utan
läraren gav dem kopierade lösblad eller så läste de på Smartboard, dator eller
på Ipad. På Ekskolan hade eleverna haft läroböcker när de studerade Gustav
Vasas tid. På Cederskolan förefaller det som om historieböckerna förvarades
hos läraren och delades ut när de hade historieämnet på SO-lektionerna.
På Aspskolan hade eleverna läst den skönlitterära boken Drakskeppet
vilken utspelar sig under senare delen av järnåldern som en del av undervisningen inom historieämnet. Andra elever hade läst skönlitterära böcker vilka
utspelade sig i historisk tid i skolan men då som egenvald bok när de hade
läsning och inte som en del av historieundervisningen. De skönlitterära
böckerna som utspelar sig i förfluten tid beskrevs i positiva ordalag. Elevernas
förståelse för de skönlitterära böckerna var att det är en annan form av läroböcker och att innehållet i dem är en del av undervisningen i historia.
De texter eleverna producerar på lektionerna verkar främst vara
sammanfattande texter vilka bygger på läroböckerna eller dokumentärer om
händelser eller personer i det förflutna som visats på lektionen. Mer sällan
uppger de sig skriva längre texter baserat på material de söker rätt på själva.
Ett internetbaserat läromedel nämns, Webmagistern (webmagistern.se). Två
webbplatser, SO-rummet (so-rummet.se) och Wikipedia, tas upp i
intervjuerna. De två används för informationssökningar i undervisningen.
Wikipedia anses inte vara en trovärdig webbsida men eleverna beskriver den
som intressant. Internet är i övrigt helt frånvarande när eleverna talar om
historieundervisningen annat än på Cederskolan där de nämner sökningar på
internet efter det eleverna benämner som fakta.
Bilder i historieundervisningen nämns i samband med att läroboken
diskuteras, bilderna i läroboken sägs bidra till lärandet då bilderna förtydligar
texten. I övrigt nämns inte bilder, diagram eller tidslinjer som en del av
historieundervisningen på någon skola. Läsningen är central i elevernas förståelse för hur undervisningen i skolämnet historia bedrivs. Det undervisningssätt som eleverna föredrar är dock filmvisning vilket nästa avsnitt
ägnas åt.

4.2.2 Filmvisning
Se på film på historielektionerna var, vid sidan om läsning, det arbetssätt
eleverna nämnde först i intervjuerna. Samtliga elever i intervjuerna hade film
som föredragen undervisningsform i skolämnet historia, även om en del sade
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sig tycka om läsning också. Eleverna skiljde inte på dokumentärfilm och spelfilm utan sa bara film oavsett om de refererade till en spelfilm eller en
dokumentärfilm varför endast ordet film används här. Eleverna skiljde inte på
spel- och dokumentärfilmers användning i undervisningen eller på fritiden. De
ställde inte heller skilda krav på spel- och dokumentärfilmer avseende
källkritik eller innehåll.
Eleverna säger att det är ”skönare” att titta på film och att arbetsformen
är mindre ansträngande än läsning. Flera fördelar med film i undervisningen
nämns i intervjuerna. Om något inte uppfattas eller förstås under lärarens högläsning kan filmen kompensera med bilder där förståelsen eller hörbarheten
saknas. Andra positiva aspekter av film som nämndes var att det är lugnare i
klassrummet vid filmvisning, eftersom alla vill uppfatta konversationen och
händelserna på filmen. I citatet formulerar eleverna hur de ser på film visavi
läsning i undervisningen och att filmer gör undervisningen roligare. Eleverna
tog också upp klassrumsdiskussioner som ett roligt arbetssätt. Detta nämns i
denna intervju:
(A2:3) Men alltså ibland brukar jag tycka att det är lite långtråkigt att bara läsa
om historia, historia, historia.
(A2:2) Jag tycker det.
(A2:3) Det är mycket med kungar och årtal och det blir lite långtråkigt.
[ohörbart]
(A2:1) Jag vet men sen när han ser att det börjar bli tråkigt så brukar han ta
fram en film om historia och då blir alla lite gladare.
(A2:4) Piggare.
(A2:3) Alla blir gladare så och det blir lite mer intressant och då när den är klar
så brukar han fortsätta med det vi höll på med förut.
[…]
(A2:2) Man lär sig inte så mycket om man är uttråkad, om man bara sitter och
läser varje lektion.
(A2:1) Då blir man rätt uttråkad och då lär man sig inte och då brukar han bara:
Men då sätter vi på en film eller gör något roligt.
(A2:2) Och sen bara: nu är de på gott humör då kan vi börja läsa igen.
(A2:3) Och sedan brukar vi alltid komma i på, om vi läser om krig om
vikingarna så kommer vi in på andra världskriget eller hur det skulle vara i
framtiden och pratat om det i typ en halvtimma och sedan fortsätter vi och då
blir det […]
(A2:2) Det blir roligare.
(A2:1) Och då sitter man inte där bara ”jaha" (Aspskolan, 2).

Eleverna anser att filmer visar en sanningsenlig återgivning av det förflutna. De beskrev att filmerna visar hur händelser i det förflutna gick till, men
med skådespelare. Film är ”på riktigt” och ”visar hur det verkligen gick till”
är två exempel på hur historiska spelfilmer uppfattas av eleverna. Film uppges
vara ett bra arbetssätt för att det är tidsbesparande vilket är ytterligare ett skäl
eleverna ger till varför de föredrar film som undervisningsform. Eleverna
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menade på att en film sammanfattar en bok och att all information de behöver
kan visas i en film, men på kortare tid än den tiden läsning av samma
information skulle ha tagit i anspråk. En elev säger att böcker innehåller mer
information än vad filmer gör medan en annan elev i en annan intervju säger
att film innehåller mer information än böcker. Eleven som går på Ekskolan
menar att böcker kan innehålla fler detaljer medan eleven på Furuskolan
menar att den visuella aspekten kompenserar detaljbortfallet.
Eleverna gör gällande att det de betecknar som lärandet ökar genom att
se på film då dramatiseringar, musik och andra stämningsskapare understödjer
förståelsen av innehållet i filmen och därmed undervisningsinnehållet i skolämnet historia, ett ämnesinnehåll som eleverna beskriver som stoffkunskaper.
Andra positiva aspekter med film som fördes fram är att elever med läs- och
skrivsvårigheter lättare kan ta till sig information via film och inte hindras av
svårigheterna med läsningen. Eleverna menar att genom att se på film och höra
filmens ljudspår samtidigt främjas lärandet ”Jag lär mig mycket av att läsa
men jag lär mig mest av att kolla på film, när jag ser bilder så får jag in dem i
huvudet, jag får in det snabbt sådär.” (D2:2, Dvärgbjörksskolan 2). De som
dessutom tog anteckningar när de såg på film tyckte att de lärde bättre med
stödord utifrån en film jämfört med stödord utifrån en egenläst eller uppläst
text.
Filmerna som visas på lektionerna i skolämnet historia uppges främst
vara dokumentärer om historia, ofta anpassade för undervisning och elever.
Andra filmer eleverna sett i skolan var de historiska komedierna Nisse Hult
och Asterix och Obelix. Filmen Sophie Scholl hade visats på Dvärgbjörksskolan och filmen nämns i alla intervjuer på den skolan. En förståelse
som kommer till uttryck i flera intervjuer är att filmer visar hur det var förr.
Den förståelsen gällde även gällande filmer som till exempel Jurassic park.
Den filmen uppges visa hur det skulle bli om dinosaurier kom till nutiden.
Filmen Titanic är ett återkommande exempel i intervjuerna på en film vilken
återger förhållandena som rådde under den tidsperioden filmen utspelar sig i.
Titanic nämns flera gånger som exempel på en film de har sett på fritiden.
Eleverna skiljer inte i intervjuerna på filmer som använts i undervisningen och
filmer de sett på fritiden. Titanic menar eleverna är ett bra exempel på en film
som visar hur det var förr. Eleverna använder i flera intervjuer olika filmkaraktärer som referenspunkter för historiska tidsperioder, exempelvis Asterix
och Obelix som representanter för romarriket. Andra tankegångar hämtas ur
filmer, exempelvis får berättelsen i Den gode dinosaurien stå som modell för
ett kontrafaktiskt resonemang eleverna för.
I några intervjuer nämner eleverna att de såg på kortare filmavsnitt på
lektionerna. Dessa var filmer i huvudsak producerade för skolundervisning,
som till exempel Tidsdeckarna eller Geografens testamente. Eleverna påpekade noga att Geografens testamente innehöll mest geografi. Rena rama
forntiden, Historier vid lägerelden och Historieätarna är TV-program som
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eleverna sett på historielektionerna, de två förstnämnda är producerade för
elever och skolundervisning.
Förutom att läsa och se på film är genomgångar som läraren håller det
undervisningssätt som eleverna beskriver. Det är dock inte en lika vanlig
undervisningsform enligt eleverna i jämförelse med att läsa och se på film.

4.2.3 Lyssna
I tre intervjuer på Ekskolan nämndes genomgångar av läraren som ett vanligt
förekommande arbetssätt på historielektionerna. I en intervju framställs
lärarens genomgångar negativt, läraren ”babblar” enligt eleverna. I en annan
intervju på Ekskolan säger eleverna att historielektionerna endast består av att
lyssna på läraren. I andra intervjuer på den skolan är det istället lärarens
historier om historia som gör ämnet roligt. På Ekskolan är det enligt eleverna
lärarens anekdoter som gör historieämnet roligt. Som exempel ges roliga
historiska uppgifter, som när läraren berättade om vadinlägg som brukades av
fina herrar under renässansen.
Som arbetssätt nämndes genomgångar i en intervju på ytterligare en
skola men utan att värdera arbetssättet eller gå närmare in på det. Genomgångar av läraren skymtar i andra intervjuer på fler skolor men eleverna
nämner dem inte specifikt som en del av undervisningen i skolämnet historia.
På de två skolor som inte har läroböcker verkar eleverna ha fler lärarledda
genomgångar men eleverna ger ingen närmare beskrivning av dessa genomgångar.
Historia och det förflutna har i elevernas beskrivning ett fokus på
berättelser. Eleverna använder flera gånger ordet berättelser för att beskriva
historieämnets innehåll:
(Jag) Men ni har läst, så ni har läst Gustav Vasa och Vasatidens slut eller
ungefär hur långt har ni kommit?
(B2:2) Vi håller på med honom just nu vi har nyss läst hela berättelsen om han
men just nu läser vi om Nils Dacke, om du vet vem det är. [H]ans uppror och
så har vi börjat med det där och berätta att han dog i upproret (Bokskolan 2).

På Aspskolan nämner eleverna att läraren ibland läste högt och att de
samtidigt fick rita hur de uppfattade det lästa om exempelvis Digerdöden.
Högläsning av eleverna själva ur läroboken inför klassen nämndes i
intervjuerna men som något som skedde undantagsvis.
Läsa, se på film och lärarens genomgångar är alla aktiviteter som
eleverna beskriver utspelar sig i klassrummet. Den sista delen är de undervisningsaktiviteter som eleverna beskriver bryter av från den vanliga undervisningen.
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4.2.4 Uppleva
Eleverna nämner få andra arbetssätt än olika former av skrivning och läsning
och se på film. Övriga undervisningssätt eleverna nämner är samtliga uppskattade, då de på flera sätt bryter av mot den övriga undervisningen. Arbetssätt eleverna nämnde var att spela teater, bygga små modeller av vikingatida
hus och båtar och dramatiserade rollspel, vanligtvis benämnt som lajv. På en
skola hade alla klasserna i en årskurs lajvat under en heldag i en skog nära
skolan, lajvet togs upp i alla intervjuer i positiva ordalag. Flera elever menade
att lajvet ledde till att de blev intresserade av aspekter av det förflutna de
annars inte hade intresserade sig för. Ett exempel som gavs var att pest
förekom i lajvet vilket ledde till att eleverna blev intresserade av att ta reda på
mer om sjukdomar förr. Vilken tidsperiod lajvet utspelade sig i, stenåldern
eller medeltiden, gav eleverna olika besked om i intervjuerna på skolan.
På samma skola som genomförde lavjet förekom regelbundet ”grej of
the day” i undervisningen. Konceptet grej of the day innebär att en sak
presenteras under en begränsad tid, vanligen 10 minuter, av läraren eller
genom ett filmklipp. En ny sak presenteras varje dag och de repeteras inte. Det
kan också gå till så att eleverna tilldelas en ”grej of the day” och få presentera
”grejen” för sina klasskamrater (Färlin, 2015). På väggarna i skolan fanns
collage över ting och företeelser vilka varit föremål för grej of the day. I intervjuerna nämner eleverna från Cederskolan att de haft bland annat semla, en
mayapyramid, Berlinmuren och flera andra saker och byggnader som grej of
the day. Grej of the day omfattar inte endast historieämnet men om en specifik
byggnad eller sak beskrivs berörs även byggnadens eller sakens historia.
Grupparbeten och redovisningar nämndes som arbetssätt i några intervjuer. Eleverna anser att de lär sig av varandras redovisningar och de tycker
om att arbeta i grupp, om gruppen är bra. I grupper lär man känna varandra i
klassen och det beskrivs av en elev som varandes ett demokratiskt arbetssätt.
Även gruppredovisningar nämns i positiva ordalag, främst för att eleverna
menar att de då får möjligheten att lära av varandra och få ta del av hur klasskamraterna har resonerat.
En egen tidning om medeltiden hade eleverna på en skola gjort. Arbetssättet beskrevs av eleverna i positiva ordalag då det avvek från den vanliga
undervisningen och eleverna upplevde det som roligare. Eleverna beskrev det
också som lärorikt. Innehållet i tidningen hade tagits fram genom grupparbeten och eleverna hade skrivit och ritat innehållet för att sedan sätta ihop
det till klassens tidning.
Studiebesök eller utflykter med historieämnet nämns på tre skolor. En
skola hade besökt ett fornminnesområde några mil bort. Två skolor hade besökt ett friluftsmuseum där eleverna deltog i en visning som var utformad som
en gammeldags skoldag. På ytterligare en skola hade klassen lånat en låda från
ett museum innehållande svärd, kläder och andra ting förknippade med medeltiden. I intervjuerna på den skolan var klädernas utseende närvarande i
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elevernas beskrivning av vad historia var och hur de uppfattade människornas
villkor i förfluten tid. Konstiga, smutsiga och obekväma kläder var uppfattningen om dåtiden i intervjuerna på skolan. Svärdet uttryckte eleverna
fascination inför men förstod inte främst svärdet som medeltida eller som en
del av det medeltida samhället. Det var oklart om svärdet i museilådan var
från medeltiden eller ett nytillverkat svärd. När studiebesök och besök på
museum omnämns som en del av undervisningen vill alla elever genomföra sådana.

4.2.5 Sammanfattning
Eleverna ger uttryck för att undervisningen i skolämnet historia främst sker
via texter. Läsa och svara på frågor är det arbetssätt eleverna främst förknippar
med skolämnet. Se på film är den undervisningsform eleverna föredrar och de
argumenterar också för att se på film är det undervisningssätt som de uppfattar
som mest lärorikt. Se på film är dessutom roligt och ger en lugnare stämning
i klassen menar eleverna. Både texter och filmer förefaller ge eleverna en upplevelse av historia som en berättelse. De elever som deltagit i ett mer upplevelsebaserat undervisningssätt uppskattar de formerna av undervisning.

4.3 Motivering
I denna kategori med tillhörande underkategorier presenteras varför eleverna
tror att historia är ett ämne i skolan och hur de motiverar skolämnet historia.
Eleverna resonerar kring vad skolämnet historia har för syfte och funktion
både i deras egna liv och i samhället i stort. Varför eleverna anser att historia
är ett skolämne är en del av deras förståelse för historia som skolämne och
dess syfte. Eleverna motiverar främst skolämnet historia med att de ska lära
av historien men tar också upp skäl som att historia är intresseväckande och
att historia är ett skolämne eftersom världen är inrättad på det viset och att de
inte har reflekterat närmare över skälet till att historia är ett skolämne.

4.3.1 Lära
Det mest förekommande elevsvaret på varför historia är ett skolämne är för
att de ska lära sig av historien. I flera intervjuer ropade eleverna ut att syftet
med skolämnet historia var att lära av historien och verkade betrakta det som
det ”rätta” svaret på frågan. Elevernas definition av att lära av historien, kan
delas upp i tre delar: att lära av tidigare misstag, att lära av det förflutna för att
kunna bygga vidare in i framtiden och lära av felaktiga handlingar för att utveckla normer och moral. De stora händelserna utgör de misstag eller felaktiga
handlingar eleverna anser ska studeras för att de själva ska lära sig något av
det förflutna. Undvika att göra samma misstag som tidigare generationer
nämner eleverna som ytterligare ett uppdrag för skolämnet historia.
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Lära sig av historien förstår eleverna, vilket visas ovan, som grundläggande för skolämnet historias uppdrag och syfte. Eleverna menar att om
nutiden kan lära något av händelsen i det förflutna är det betydelsefullt att
studera händelsen för att de ska kunna hantera liknande händelser i framtiden.
Att lära av tidigare händelser ses som nödvändigt för att samhället ska fungera,
annars, menar eleverna, skulle historien upprepas om och om igen. I denna
kategori ges som synes flera exempel på när eleverna hanterar olika tidsdimensioner simultant.
När eleverna ombeds ge exempel på vad de och andra kan lära av
historien nämner de ofta lärdomar av praktiskt art. Ett exempel från
intervjuerna: Om ett nytt Vasaskepp skulle byggas ska bristerna i
konstruktionen inte upprepas. Genom tidigare erfarenheter kan nutiden få kunskaper på ett praktiskt plan:
Jag känner att historia är ganska viktigt för att tack vare historien vet vi också
vad det blir för konsekvenser av vissa saker och det är ju bra. Nobels bror dog
ju när de höll på att göra dynamiten och då vet vi att det är farligt. Hade vi inte
vetat det då hade vi kanske stått jättemånga runt en dynamit och så hade den
sprängts och då hade vi dött eller så, då det är rätt viktigt och så (C2:1, Cederskolan, 1).

Centralt i elevernas förklaringar till varför historia är ett skolämne är att
inte upprepa dåtidens misstag och lära av historien. Eleverna nämner att de
ska lära av de misstag människor förr begått. Vilka misstag eleverna anser att
de ska lära sig något av är de händelserna eleverna benämner som de stora
händelserna i historien, men vad dessa misstag i det förflutna har varit
specificeras sällan i intervjuerna. Händelserna eleverna nämner att de kan lära
sig av är Stockholms blodbad och andra världskriget. De anser sig också
kunna lära av goda exempel i det förflutna men de dåliga exemplen i det
förflutna som nämns är fler i intervjuerna.
Lära av det förflutna förklarades i intervjuerna med att om samma eller
liknande händelser inträffar igen har samhället en beredskap baserade på
tidigare erfarenheter. Om en pestepidemi (ett vanligt exempel eleverna ger i
intervjuerna) åter skulle drabba världen är ”vi” beredda menar eleverna. Lära
av det förflutna kan också, som eleverna framställer det, innebära att se
händelser som information, historien betraktas som ett recept, antingen att
historien uppreperar sig eller att lärdomar kan dras av händelser i det förflutna.
Paralleller dras i intervjuerna mellan Digerdöden och ebolaepidemin i Västafrika år 2014 och de menade att den förra kunde hävas med hjälp av
kunskaper av den senare. Kunskapen eleverna nämner är att de i undervisningen fått lära sig att isolera de pestsjuka. Här beskriver eleverna hur de
utifrån historiska händelser kan dra slutsatser om framtida händelseförlopp
och situationer. Eleverna använde också ebolaepidemin som ett exempel på
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att historien upprepar sig och uttryckte en förväntan på att historien kommer
att upprepa sig även i framtiden.
Andra elevsvar rörande att de ska lära av det förflutna befinner sig
mellan praktisk handling och en handling baserad på värderingar. Eleverna
menar bland annat att en dansk kung inte ska tillåtas bli kung över Sverige
igen baserat på vad som hände vid Stockholms blodbad. Stockholms blodbad
kunde också ge lärdomen att inte lita på alla och de refererade då till biskops
Brasks lapp.
Lära av historien i bemärkelsen att eleverna själva och samhället i stort
ska kunna bygga vidare på tidigare kunskaper och lärdomar tar de också upp
i intervjuerna. För att kunna utveckla samhället vidare behöver de veta vad
som har skett. Den tekniska utvecklingen ser eleverna i det sammanhanget
som väsentlig. Studera utvecklingen från dåtid fram till nutid och lära sig göra
jämförelser mellan dåtid och nutid nämns som en motivering till att studera
historia i skolan.
Förmågan att kunna göra jämförelser mellan dåtid och nutid tas upp av
eleverna som något skolämnet historia ska ge. Det är ett av få exempel när de
nämner att skolämnet ska lära ut en specifik förmåga och exemplet är en del
av elevernas förståelse för skolämnet historias syfte. Genom jämförelser
mellan dåtid och nutid ska människans utveckling och framsteg studeras
menar eleverna. Jämförelserna som beskrivs är mellan dåtid som en tidsenhet
och med nutid som en tidsenhet. De beskriver inte jämförelser mellan två eller
flera tidpunkter i dåtid och nutid. Studera utvecklingen av tekniska uppfinningar över tid ger fler nedslag i det förflutna men jämförelserna uppger
eleverna främst sker mellan en händelse i dåtid och nutiden i stort. Dåtid framstår i elevernas svar då som grund för nutid och framtid och eleverna uppfattar
att de ska förvalta och föra vidare samt utveckla utifrån kunskaperna de har
fått från det förflutna.
Eleverna nämner också att de kan lära av enskilda individer och deras
handlingar, främst när det gäller värderingar:
(D3:1) Alltid bra att veta vad som har hänt förr.
(Jag) Varför är det bra att veta vad som har hänt förr?
(D3:2) För då kanske man skulle kunna ha det till nytta idag?
(Jag) Hur skulle man kunna ha nytta av det idag?
(D3:3) För då skulle man, till exempel vi mörkhyade var ju slavar förr. Då hade
vi ordet, ordet, [nedsättande ord för mörkhyade] och då han som stoppade det,
han hette Abraham Lincoln och nu vet folket att alla människor ska behandlas
lika i den här tiden som vi är i nu (Dvärgbjörksskolan, 3).

Insikten att alla är lika mycket värda ses som en lärdom skolämnet
historia kan ge. Eleverna menar att de får den kunskapen genom att studera ett
förflutet där alla inte var lika mycket värda. Skolämnet historia uppfattas att
ge dem information om hur eleverna ska leva sina liv genom att undervisa om
de dåliga exemplen.
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Lära av historien används också av eleverna i betydelsen att dagens
människor ska bli bättre människor än de som levde förr. Dagens människor
kan till exempel genom att se hur människor förr i tiden agerade lära sig hur
de inte ska göra. I flera intervjuer uppges att människor förr i tiden dödade
urskillningslöst och mer eller mindre för nöjes skull. Eleverna ger ingen mer
exakt tidsdefinition än ”förr” som beteckning på när samhället skulle ha varit
sådant. I en intervju sägs det att förr dödade människor varandra med yxa och
genom att studera historia lär sig dagens människor att sådant dödande är fel.
Halshuggningar återkommer i flera intervjuer som något som inträffade förr
och som dagens människor inte ägnar sig åt eftersom ”vi” (eleverna förefaller
referera till det nuvarande samhälle som de lever i) nu vet att det är fel. Lärdomen att det är fel att halshugga människor uppges uppnås med studier av
Stockholms blodbad som avskräckande exempel. Det är via de negativa och
positiva exemplen eleverna kan lära sig hur de ska leva sina liv. Den empatiska
aspekten betonas i några av intervjuerna:
Men det där med blodbadet, förr så, alla gick ju, samlandes runt det för det var
ju spännande och de tyckte det var roligt och det var ju jättemånga som [ohörbart] från högre klasser ned till bönder och fattiga och tiggare. Men då har det
ju också visat att det inte var lika roligt. Tänkt om jag var en av dem som blev
upptvingad, halshuggen och hängd! (C1:3, Cederskolan 1).

Skolämnet historia ses som en förberedelse för vuxenvärlden. Eleverna
menar att de elever vars framtida yrken kommer använda det förflutna särskilt
behöver studera historia i skolan. Vid följdfrågan varför historia är
obligatoriskt ämne för alla, även de som inte ska arbeta med historia som
vuxna, blir svaret antingen att man inte kan veta vad man ska arbeta med som
vuxen så det är bra att hålla alla dörrar öppna, eller att det är bra att ha kunskaper om det förflutna ändå. Eleverna menar här att de behöver yrkeskunskaper eller kunskaper för egen del. Yrkeskunskaperna eleverna nämner har
lite beröring med skolämnets historias traditionella undervisning men nämns
av eleverna som en motivering till att historia är ett skolämne och som en del
av lära av historien. De ser dessa kunskaper som en del av skolämnet historias
syfte trots att det inte undervisas i skolämnet historia.
Flera yrken som har nytta av kunskaper om det förflutna nämns i
intervjuerna. Exemplen är bland annat att en veterinär behöver vara förtrogen
med tidigare behandlingar, en designer behöver känna till tidigare trender och
en skidåkare behöver känna till Gustav Vasa, då han är orsaken till att Vasaloppet finns. I andra intervjuer uppges att alla yrken har användning av
kunskaper i historia och de beskriver då praktiska kunskaper baserade på
tidigare erfarenheter, arkitekter behöver veta hur ett hus ska byggas. Ytterligare exempel eleverna ger är att en bilmekaniker behöver kunskap om hur
bilar fungerar och den kunskapen uppnås genom att studera historia. Eleverna
nämner också att kunskaper i historia ger dem möjlighet att bygga vidare på
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andras uppfinningar och erfarenheter och på så sätt driva den tekniska utvecklingen framåt.
Andra användningsområden för historia eleverna nämner är att de behöver bra betyg i ämnet för att kunna komma in på framtida utbildningar och
få bra jobb. Historia är ett skolämne och kunskaper i historia ett verktyg för
att få bra betyg, ämneskunskaperna i sig är av mindre vikt. Att kunna svara på
lärarens frågor under lektionerna uppges också som viktigt av eleverna. Det
är viktigt dels för att få bra betyg, dels för att det är roligt att ha kunskap. En
elev framhåller att det är roligt att ha kännedom om historiska uppgifter för att
det är kul att kunna räcka upp handen. Elever som planerar läsa teoretiska
program på gymnasiet anger att studera historia är en bra förberedelse inför
detta. Ytterligare en motivering de ger är att deras föräldrar vill att de ska få
en bra utbildning. Eleverna på Dvärgbjörksskolan säger att läraren motiverar
studier i historia med att de bör läsa ämnet för att få bra betyg. Få bra betyg
inför framtiden och att undervisningen i historia som de får nu ska ligga till
grund för kommande studier exemplifieras i citatet nedan:
(Jag) Är historia lika viktigt som engelska och svenska?
(F2:2) Ja, jag vet inte men ändå det här […] de tre grundspråken är väl de som
man ska jobba med allra mest, det är väl ändå engelska, svenska och matte.
(F2:1) Grundämne.
(Jag) Varför läser ni historia i skolan då?
(F2:2) För att ska man gå ut nian så måste man ha några speciella poäng för att
komma in på gymnasiet, de flesta går vidare till gymnasiet, men en del gör inte
det.
(F2:1) Jag läser det bara för att få en bra utbildning.
(F2:2) Ja vad heter, då så måste man få vissa, gymnasiet måste man kunna
ganska mycket och då måste vi kunna lära oss det så vi kan komma in på
gymnasiet så vi kan förstå allting. Så […] när man går i första ring så kommer
det mycket svårare historia då kan man kunna allt nästan och då måste vi börja
lära oss det när vi är små så vi ska kunna det.
(Jag) Vad är det man ska kunna i historia då?
(F2:2) Jag vet inte.
(F2:1) Det som brukar komma mest frågor är […] fast vi […] knappt ens jobbar
så är det Martin Luther och Gustav Vasa, det är väl det som är det (Furuskolan, 2).

Det är få elever som säger sig vilja arbeta med historia som vuxna. De
yrken eleverna räknar upp som använder historia är SO-lärare, arkeologer och
forskare. De två sistnämnda yrkena skiljs i några intervjuer ifrån varandra,
ibland inte. I flera intervjuer nämns yrket arkitekt. I flera fall verkar arkeolog
och arkitekt blandas ihop varför jag utelämnar yrket arkitekt. Det förefaller
som om eleverna har svårt att föreställa sig själva som vuxna och att de inte
heller identifierar att vuxna, som inte har historia som yrke, använder historia
i sin vardag. Eleverna nämner inte i detta sammanhang att de ska lära sig
moraliska värderingar genom studiet av det förflutna vilket kommer upp när
eleverna diskuterar vad de ska lära av historien. De moraliska värderingarna
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och lärdomarna eleverna menar att de ska få i nutid kommer eleverna bära
med sig in i vuxenlivet och har därför relevans även för elevernas framtid. Vad
som ska studeras och varför det ska studeras relateras på så sätt till varandra.
Aspekten att de själva ska bidra till det framtida samhället baserat på
kunskaper i historia är inte så vanligt förekommande. Eleverna menar att
kunskaper i historia kan vara användbara för att svara på omgivningens frågor,
och för att hjälpa personer som är nya i Sverige. I framtiden tror de sig också
använda historia genom att berätta för sina framtida barn om sin egen barndom
och genom att hjälpa barnen med läxorna. En elev säger att det är bra att kunna
historia för att förstå vilken roll kristendomen har och har haft i Sverige för att
kunna lära nyanlända svenskar om kristendomen. I en intervju framförs att det
är bra att studera historia för att veta hur man ska bete sig i en kyrka och veta
varför kyrkan finns där. Dessutom förekommer svar som menar att kunskap
om det förflutna och om historiska händelser är en del av allmänbildningen
och det är bra med bildning i största allmänhet. Eleverna menar att de ska
bidra till det framtida samhället genom att bli en del av samhället moraliskt
och normmässigt.
Allmänbildning finns med som en aspekt av målet med undervisningen
i skolämnet historia. Allmänbildningen menar eleverna behövs för att deltagarna i samhället ska ha en gemensam grund:
(Jag) Vem är det som bestämmer över innehållet i historia? Som vad man ska
läsa i historia?
(C3:2) Det är väl läroplanen.
(Jag) Varför har man gjort en läroplan?
(C3:2) För att alla ska lära sig samma saker så att det inte blir jättekonstigt, vi
skulle lära oss om andra världskriget medan några andra skulle lära sig om [blir
avbruten].
(C3:1) Franska revolutionen.
(C3:2) Ja, det vore jättekonstigt.
(Jag) Varför skulle det bli konstigt då?
(C3:1) För då skulle inte vi veta något av det de pratade om och de skulle inte
veta något om det vi pratade om.
(C3:3) Jag tror också att de har valt ut såhär så man inte ska lära sig dåliga,
såhära onödiga saker.
(C3:2) Ja
(C3:3) Till exempel att någon öppnande en dörr och där var det stolar och de
hade aldrig sett stolar förut, det kanske är rätt så onödigt att veta men det är
mer nödvändigt att veta lite om medeltiden och sånt.
(C3:2) Ja precis, att de väljer ut vad som är viktigt.
(C3:3) Ja så man inte läser om till exempel stolar (Cederskolan, 3).

Erhålla allmänbildning är ett skäl till att historia är ett skolämne
eleverna nämner i intervjuerna. Allmänbildning ses också som orsak till att de
stora händelserna ska studeras som nämnts under avsnittet Händelser ovan.
Kunskaperna menar eleverna att de ska ha både för egen del och för att kunna
hjälpa andra. Allmänbildning menar eleverna finns på ett samhälleligt plan
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och på ett personligt plan. Kunskaper som de bör ha för egen del och
kunskaper som bör vara gemensamma för hela samhället.
Allmänbildningen är dock till främst för deras egen skull. Eleverna
exemplifierar vad de ska ha allmänbildning till med att om de hittade ett
gammalt mynt med Gustav Vasa på så ska det veta att han var i den trakten en
gång i tiden. Allmänbildningen ska ge dem en förståelse för deras omvärld.
Till allmänbildningen hör också att känna till historiska händelser som skett
på platser de besöker på till exempel semester. Att inte känna sig utanför om
någon pratar om historia eller historiska händelser uppkommer också i intervjuerna som en motivering till varför de tror att historia är ett skolämne.
Lära sig hur det verkligen var förr återkommer som förklaring till varför
historia är ett skolämne. Motiveringen som ges är att de som elever eller andra
inte ska hitta på egna förklaringar eller ha felaktiga föreställningar om det förflutna. De menar att de inte ska sprida vidare myter om det förflutna. I citatet
resonerar eleverna vad som borde tillhöra allmänbildningen och hur det
bestäms vilka händelser i det förflutna som tillhör allmänbildningen, eleverna
betonar att studier i skolämnet historia ger dem förståelse för nutiden:
(B2:1) Men det är […] stora händelser som påverkar väldigt mycket, alla
måste veta det för att liksom förstå. .
(B2:2) Men så det är vissa saker som vi har kommit överens som att, det
här är historia, det måste alla veta.
(Jag) Men vem är det som sitter och bestämmer […]?
(B2:2) Skolstyrelsen.
(B2:1) Eller jag vet inte riktigt, men det är ju vi.
(B2:2) För det är vi som ska [blir avbruten]
(B2:1) Stå ut med det.
(B2:2) Ja det är vi som ska typ prioritera historia.
(Jag) Så vi i betydelsen din klass, din skola, samhället i stort eller vilka är
vi?
[…]
(B2:2) Alla som lever (Bokskolan, 2).

Eleverna resonerar i citatet om vilka det är som beslutar om vad som
blir historia och landar i att det är ”vi” i betydelsen alla som lever.
Omnämnandet av vad de kallar Skolstyrelsen är ett exempel på att eleverna
ser skolämnet historia och fenomenet historia som en och samma sak. Här
ligger en betoning på att historia behövs för att förstå nutid.
På frågan om vilka geografiska områden eleverna studerade i skolämnet
historia uppgav eleverna i flera intervjuer att de studerade endast svensk
historia. Följdfrågan från mig var varför det var svensk historia som de
studerade i skolämnet historia. Det vanligaste svaret var att de bor i Sverige
och behöver då läsa svensk historia. Svensk historia var dock inte liktydigt
med lokalsamhällets historia enligt intervjuerna, lokal historia togs inte upp i
undervisningen i skolämnet historia enligt svaren i alla intervjuer. Svensk
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historia är inte nödvändigtvis det eleverna vill läsa som nedanstående och därpå följande citat visar på:
(B4:2) Ja, vi bor ju i Sverige, men vi läser, för det mesta läser vi om svensk
historia men vi lär ju oss om andra saker också.
(B4:1) Ja, dinosaurier och så, det var ju inte bara i Sverige, och jag tror att när
vi lärde oss om stenåldern och så att vi lärde oss hur det såg ut i olika delar.
Alltså hela världen så.
(B4:2) Men vi vet ju inte jättemycket om […] amerikansk historia. Om man
säger så.
(B4: 3) Jag skulle vilja läsa mer annan historia, för jag vet inte, jag vill inte
bara veta vad som hände i Sverige för tusen år sedan.
(B:4 2) Ja det kan vara bra att veta vad som har hänt på andra ställer också inte
bara här i Sverige.
(B4:3) Men det är tur att det finns museum på andra ställen så om man vill lära
sig om deras historia så kan man gå på museum (Bokskolan, 4).

Studera svensk historia anses av eleverna lättare att studera än andra
områdens och länders historia. I flera intervjuer resonerar eleverna kring att
svensk historia är enklare att lära sig och därför studeras i lägre årskurser
medan andra länders historia studeras i högre årskurser. Studierna av svensk
historia menar eleverna också är en förberedelse för studier i historia i högre
årskurser:
(D3:1) Sverige […] kanske […] känns […] lättare för dem eftersom vi är i
Sverige just nu. Då kanske det blir mer spännande då det hände här för att vi
är i Sverige just nu.
(D3:2) Man tror att eleverna tycker det är mer spännande med svensk historia.
De kanske inte kan så bra engelska så då kan de inte ha engelsk historia så man
börjar […]
(D3:3) […] På enkelt språk.
(D3:2) Ja, sedan går man vidare.
(D3:3) Så om man är åtta-nio år så börjar man med svensk historia […].
(D3:2) [T]ills man blir 17 då kan man. (Dvärgbjörksskolan, 3).

Eleverna i citatet föreställer sig att andra länders historia läses på de
ländernas språk vilket ger en inblick i hur de föreställer sig att olika länders
historia skrivs. Historien framstår som bunden till olika nationer och en angelägenhet endast för den nationen.
I nedanstående citat uttrycker eleverna att de vill läsa mer finsk historia
och att mer tid av historieundervisningen borde ägnas åt att studera historien i
elevernas ursprungsländer. De tre eleverna ser dock vissa problem med att
eleverna läser olika länders och områdens förflutna:
(F1:3) Det tycker jag är lite tråkigt för det bor många som inte är svenskar här
och att man skulle typ få kunna om man är, jag till exempel jag är halvfinsk så
jag kulle vilja läsa lite om Finland också.
(Jag) Skulle man få läsa mer historia om därifrån man har sitt ursprung?
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(F1:3) Ja
(F1:2) Men hur skulle det funka det finns ju många olika länder där människor
har sitt ursprung? Det hade inte funkat, läraren hade inte pallat.
(F1:1) Vad då, man tar en bok och läser.
(F1:1) Alltså du ska ha Serbien, du ska Arabien, du ska ha Finland, du ska ha
Estland. Vaddå Estland, det är Somalia, Serbien, Arabien och Finland och sen
är det Australien, nu har vi det.
(F1:2) Det är diskriminering mot de som inte är halva någonting.
(F1:1) Men de kan väl få göra ett extrajobb.
(F1:2) Men tänk om de inte vill det.
(F1:1) Då får de väl jobba historia för vi andra jobbar historia (Furuskolan, 1).

I en annan intervju där eleverna pratade om sin kurdiska bakgrund
frågade jag om de ville läsa mer kurdisk historia. De såg det som en rolig idé
som de inte hade tänkt på själva och skulle fråga sin lärare om de fick det.
Studera föräldrarnas ursprungsländer i undervisningen i historia var inget de
hade tänkt på själva innan intervjun.
Att just svensk historia studeras i Sverige diskuteras även ur ett
integrations- och samhällsperspektiv i intervjuerna. Hur kunskaper om ett
lands förflutna påverkade en persons identitet diskuterades av tre pojkar som
uppgav att de hade finskt påbrå:
(Jag) Om man har sitt ursprung från Somalia sedan läser man svensk historia
blir man mer svensk då?
(F1:3) Man vet ju inte hur de känner sig.
(F1:1) Det man inte ändra på var man kommer ifrån eller hur du är.
(F1:2) Jag känner mig mera svensk, jag har bott i Sverige i hela mitt liv, kan
typ ingen finska.
(F1:3) Jag skriver historia på finska.
(Jag) Men tror ni inte att det är samma sak om man har bott i Sverige i hela sitt
liv?
(F1:1) Jag tror inte att det ändrar någonting, det är väl som en helt vanlig
lektion såhär har du mattelektion blir du ju inte en mattenörd för det
(Furuskolan, 1).

I samtliga intervjuer ställdes frågan att om en person flyttade till ett
annat land (exemplet var en vuxen som flyttade från Sverige till ett annat land
i västvärlden), om det landets historia då bör läras in för att personen ska fungera i samhället. Den frågan ställdes för att undersöka elevernas syn på den
historiska kunskapens roll i samhället. Frågan fick varierande svar men i de
flesta intervjuer menade eleverna på att för vuxna är det inte nödvändigt att
studera det nya landets historia. Alternativt räcker det med de kunskaper den
vuxne redan lärt in under skolgången i Sverige om det andra landets historia.
Följdfrågan om kunskaper i svensk historia var nödvändigt i Sverige besvarades antingen nekande eller att det behövdes en del kunskaper så att
personen inte skulle känna sig utanför i sociala sammanhang. Lagar och regler
menade eleverna var dock så likartade över hela världen att kunskaper i
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specifikt svensk historia inte var nödvändigt, en person klarade sig i det
svenska samhället utan kunskaper i det svenska samhällets historia. Här visas
på elevernas förståelse för dåtidens samhälle som grund för nutidens men att
moral och värderingar är i nutid i princip lika över hela världen.
Eleverna ser sin användning av kunskaper de har om det förflutna i
framtiden utifrån de behov de har av historia i sin nutida verklighet.
Kunskaper i historia menar eleverna att de kan ha nytta av på ett personligt
plan på olika sätt. När eleverna själva är vuxna kan de bidra med kunskaper
om det förflutna till samhället de lever i då. Att lära av det förflutna definieras
av eleverna som att få kunskaper genom studier av det förflutna så att de i
framtiden blir välfungerande vuxna vilka kan möta olika utmaningar och även
får ett välfungerande samhälle. Eleverna menar också att de lär sig bättre om
de är intresserade av det som de studerar.

4.3.2 Intresseväckande
Att historia är spännande och intressant ges i några intervjuer som den enda
förklaringen och motiveringen till varför historia studeras i skolan. Skolämnet
historia beskrivs som ett roligt och spännande inslag i skoldagen och eleverna
reflekterar inte mer än så över ämnets roll i skolan.
Vad är det då som eleverna anser vara spännande, intressant och roligt?
Skolämnet ses som intressant eftersom eleverna får lära sig nya saker hela
tiden och historieämnet innehåller inte samma inslag av repetition som andra
ämnen. Eleverna gör jämförelser med andra ämnen som matematik och
religion och framhåller att de ämnena följer ett visst förutsägbart mönster men
i historia ”kan det gå hur som helst”. I nedanstående citat jämförs historieämnet och matematikämnet samt förs ett resonemang om att det alltid finns
mer att läsa om i historia samt vad som är spännande inom ämnet:
(A1:3) Vikingatiden var spännande där hittade man många gravar.
(A1:2) Ja och så här blodbadet, jag gillar läskiga grejer.
(A1:3) Ja, det jag gör också.
(A1:1) I matte är det så här fem gånger fem är tjugofem men i historia finns
det alltid mer att utveckla du kan alltid veta mer, de dog för att, hur många var
det.
(A1:2) Hur, varför skulle de?
(A1:1) Varför dog de?
(A1:3) För att de hade någon sjukdom.
(A1:1) Det finns alltid mer att lära sig och då blir det spännande.
(A1:2) I matte känns det som om det är samma tal hela tiden och det blir alltid
något nytt man lär sig det man redan har lärt sig.
(A1:4) I historia finns det alltid mer.
(A1:3) Det finns alltid små detaljer som man kan lära sig om.
(A1:4) Det finns alltid något mer.
(A1:1) Det är spännande att lära sig mera (Aspskolan, 1).
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I citatet visas att eleverna menar att det är spännande att lära sig mer.
Historieämnets möjligheter till fördjupningar ser eleverna som spännande i
sig. Att historia, i betydelse den kännedom som kan erhållas om det förflutna,
inte har ett slut, nämns som ytterligare skäl till vad som gör ämnet intressant.
Eleverna menar att det alltid finns fler detaljer att ta reda på, fler spår att följa,
det finns alltid mer att läsa inom det ämnesområde som de studerar i skolämnet
historia. Övriga svar eleverna ger är att det är att de stora händelserna i det
förflutna i sig är spännande och intressanta att lära sig om. Underhållningsvärdet motiverar på så sätt att de händelserna ingår i skolämnet
historia. Eleverna berör på så sätt de stora händelsernas roll i skolämnet historia.
Spännande och intressant sätts ofta samman som ett ordpar i elevernas
omdöme om historia som skolämne och skiljs inte åt. Den våldsamma
historien med krig och våld benämns av eleverna som spännande och samtidigt intressant. Ytterligare ett skäl som nämns är att dåtid var annorlunda mot
nutid och därför spännande. Kontrasten mellan då och nu är spännande i sig
enligt eleverna. Eleverna uttrycker även ett intresse för att veta hur människor
levde i det förflutna. Kunskaper om hur människor levt tidigare förs fram av
eleverna även det som spännande, dock inte lika spännande som de stora
händelserna i det förflutna.
”Historia är roligt” är en återkommande formulering. Det ovan nämnda
spännande aspekten av historien gör att det blir roligt enligt eleverna. Roliga
fakta återkommer i intervjuerna på Ekskolan som viktigt för att historieämnet
ska bli intressant. Citatet är ett exempel eleverna ger på vad som är roligt och
intressant i skolämnet historia. Det är också ett exempel på hur eleverna ofta
återgav de historiska händelserna i en narrativ form:
(D4:1) Men vi brukar väl också kolla på film som det finns lite bra fakta om
Sveriges historia eller så brukar vår lärare ta ut texter ifrån media och internet
och sånt där och så får vi det i häften och så får vi läsa igenom allting och så
får vi svara på frågor.
(Jag) Vad är bäst då att göra i historia, vad tycker ni bäst om?
(D4:1) Det som är bäst, det är runt när Gustav Vasa fanns på den tiden då skulle
de ta sig till ett slott i Stockholm då kom en man […].
(D4:2) Det var någonting med Sten Sture den äldre.
(4:1) Det var Sten Sture den äldre och Mats, Mats dödade honom.
(D4:2) Ja, det var en man som hette, nej han hette. Det var en man som då
försvarade Sverige. Ja [att] bondarna [bönderna, min anmärkning] här i
Sverige också skulle ha sina rättigheter och han skulle ha ett möte i Stockholm
och han var en ganska kort man som hade problem med benen så han gick med
kryckor. [N]är han kom fram till, när han var halvvägs, då kom några som
hatade honom för att han kämpade för bondarna, men han sa kämpa för det ni
tycker och det ni vill, så kom det några med yxa och halshögg honom (Dvärgbjörksskolan, 4).
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Eleverna i detta citat återberättar vad de tycker bäst om i historia med
en berättelse om vad de menade hände i det förflutna. Historia och historier
ligger nära varandra i elevernas förståelse för skolämnet historia.
Ytterligare en motivering till att studera historia i skolan som eleverna
nämner är att eleverna behöver kunskaper om historia för att de ska vet hur
bra de har det i jämförelse med de människor som levt förr och vara tacksamma. Kunskaper om hur det var förr uppfattas i en intervju som bra i största
allmänhet. Varför det var bra gav eleverna ingen förklaring till. Kontakten
bakåt till det förflutna ses som viktig i en intervju. Inte heller varför kontakten
skulle vara viktig motiveras, mer än att det skulle vara tråkigt att inte ha
kontakt med historien. Att känna samhörighet med de som levde förr berikar
livet uppges i en annan intervju.
Kunskaper om hur det varit förr ses som viktiga i sig själva och för att
ge perspektiv på tid och på det egna livet och samhället. ”Man ska inte tro att
vi är de första människorna på jorden” (E4:2, Ekskolan, 4). När eleverna
menar att historia är ett skolämne för att de ska lära av historien eller att det är
ett skolämne för att historia är intressant så menar eleverna i det sista avsnittet
att historia är ett skolämne då det är bara så saker och ting är.

4.3.3 Skolämne
Historia är ett skolämne i skolan, det bara är så. Så lyder svaret i en intervju.
Ingen av eleverna i den gruppen hade sagt sig fundera på varför historia var
ett skolämne. Skolämnet historia nämns av flera elever i studien som en aspekt
av historia, inte som en definition av vad historia är, men några elever har det
som en definition på ordet och begreppet historia.
I intervjuerna ställdes frågan om skolämnet historia var ett lika viktigt
ämne som andra skolämnen, om det gick att gradera ämnen efter hur viktiga
eleverna ansåg att de var. De två svaren som kan utkristalliseras är antingen
att alla ämnen är lika viktiga och att det inte går att göra någon åtskillnad
mellan dem eller att skolämnet historia visserligen är viktigt men inte lika
viktigt som exempelvis svenska, engelska och matematik. Den andra ståndpunkten motiveras med skolämnets användbarhet. De kunskaper eleverna får
av skolämnet historia ses inte som lika användbara i deras framtida liv och
inte heller i deras nutida vardag som svenska, engelska och matematik.
Lästräning, då historia är ett texttungt ämne anges som en annan orsak
eleverna nämner till att historia är ett skolämne som inte kan knytas till
skolämnet historia som sådant. Liknande svar är att historia är ett skolämne
för att läraren har bestämt det eller för att det står så i kursplanen eller skollagen. I en intervju ges förklaringen att de som beslutar över skolan har
bestämt att alla ska läsa historia för att uppväcka ett intresse för historia hos
eleverna eftersom de som beslutar över skolan själva är intresserade av
historia.
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Eleverna menar i stort sett att den undervisning de har i skolämnet
historia är precis som undervisningen i ämnet ska vara, de vill inte förändra
något, förutom möjligtvis se mer film. Historien studeras främst kronologiskt
och eleverna beskriver att de följer upplägget i läroboken gällande innehållet
i ämnet.
När eleverna uttrycker att de vill läsa andra områden i undervisningen i
skolämnet historia än svensk historia följde frågan vem det var som beslutade
över skolämnets historias innehåll. Vem som beslutar över skolämnet historia
hör samman med hur ämnet undervisas på så sätt att frågan utreder huruvida
eleverna anser sig ha något inflytande över skolämnet historia. Vem eller vilka
eleverna anser beslutar över skolämnet historia berör också elevernas förståelse för ämnets roll i samhället och i deras egen utbildning.
Efter diskussioner landar eleverna i de flesta intervjuerna i att antingen
kommunen, riksdag och regering eller Skolverket är beslutande organ över
historieämnet vilket också visar på att eleverna ser historia som något som är
gemensamt för hela samhället. Kursplanen kommer också upp som alternativ
beslutande instans. Var kursplanen kommer ifrån berör eleverna inte i
intervjun. Motiveringen ”det står så i kursplanen” återkommer i två intervjuer
som svar på frågan varför eleverna studerar skolämnet historia. Eleverna
själva kommer aldrig upp i intervjuerna som alternativ på en grupp eller
personer som har inflytande över historieämnet.
Frågan vad eleverna anser att skolämnet historia ska innehålla får till
svar att det är det viktigaste eller det stora händelserna. Vem eller vilka som
beslutar vad som är viktigt eller vad en stor händelse är gav inte någon intervju
ett rakt svar på. I en intervju resonerade eleverna om att det inte var en person
på en plats som beslutade utan obestämda ”flera personer”. En elev föreställer
sig att lärarna får välja undervisningsinnehållet i skolämnet historia: ”Jag vet
inte hur läroplanen ser ut men det kan vara så att fröknarna får olika händelser,
några så här grundhändelser, att välja mellan att läsa och sedan gå framåt”
(Bokskolan 2:4). I intervjuerna på Aspskolan nämns att de får vara med att
besluta om arbetssätten i skolämnet historia men nämner inte något ominnehållet.
Följdfrågan på vad som utmärker en stor händelse är hur kunskaper om
det förflutna kan erhållas: hur menar eleverna att nutida människor fått vetskap om de stora händelserna? När eleverna resonerar om hur kunskap om
historia alstras utgår de ofta från händelsen Stockholms blodbad och resonerar
om hur kunskap om den händelsen har erhållits.
Eleverna för, som svar på frågan hur kunskap i historia skapas,
resonemang både om hur kunskaper kan erhållas och hur kunskapen kan
användas och utformas i undervisningen i skolämnet historia. Hur kunskap i
historia skapas, har enligt eleverna, beröring både med vad de anser att historia
är och hur de kan få kunskaper om det som har hänt i det förflutna. Underkategorin innehåller då aspekter både hur elever förstår historia som fenomen
och hur de motiverar skolämnet historia. Eleverna i studien är inne på att
nyheter som spridits över världen är det som i framtiden kommer att utgöra
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historia. De identifierar också museer, statyer och traditioner som
representationer i samhället av det förflutna men inte med samhället primärt
som avsändare.
Eleverna nämner främst tre olika sätt de menar att ny vetskap om det
förflutna kan erhållas. För det första anges arkeologiska utgrävningar där
arkeologerna tolkar fynden och på så sätt skapar och får ny kunskap om det
förflutna. Fynd av skelett, mynt, rester av bosättningar och olika föremål
menar eleverna ger kunskaper om dåtiden. Eleverna utrycker ofta att de är
imponerande över hur detaljrikt arkeologin kan berätta om det förflutna utifrån
de arkeologiska fynden. När jag frågar hur vi kan veta hur till exempel kläder
såg ut förr hänvisas i en intervju till Bockstensmannen. Genom att Bockstensmannens kläder var bevarade menar eleverna att nutiden har kunskap om hur
man var klädd förr i tiden. I andra intervjuer talas det mer allmänt om
arkeologiska fynd som gjorts i isar, mossar och liknande. Om det inte finns
några arkeologiska lämningar menar eleverna i en intervju att nutiden antingen
inte kan få någon kunskap om det förflutna eller så får samtiden förlita sig på
traderingar, böcker, tidningar och brev från den tiden.
Förutom arkeologiska fynd kan vetskap om historia enligt eleverna
erhållas genom berättelser som förts vidare genom generationerna. Genom
traderingarna menar de att det går komma åt ögonvittnesskildringar av
historiska händelser. Det tredje sättet som kännedom om historia kan erhållas
är genom att läsa brev, böcker, dagböcker och tidningar från den tiden. De
dokumenten menar eleverna kan påträffas i väggar och likande och ger kunskaper om vad som har hänt i det förflutna. Eleverna beskriver att dokumenten
kan anträffas på samma sätt som arkeologiska fynd och de talar om att
dokumenten hittas, inte att de har bevarats. Till de skrifter som ger nutidens
samhälle vetskap om det förflutna ingår även runstenar, grottmålningar och
hällristningar. Eleverna i en intervju förefaller inte göra någon åtskillnad
mellan dessa utan anger dem som källor till samma tidsperiod, oavsett om det
är medeltiden eller istiden som berörs.
De tre sätten eleverna menar att kunskap om och i historia kan erhållas
kan därtill samverka. I intervju 1 på Cederskolan exemplifieras det i följande
replikskifte mellan de två eleverna:
(C1:1) Man kan ha hittat den här lilla scenen, upphöjningen där det hände, där
den här saken man hängde repet runt halsen, stället där man stack ned huvudet.
(C1:2) Ja så kan de också ha, man berättar ju oftast vidare historier. [O]m jag
[…] gjort någonting som är jättebra då berättar man ju det vidare till någon
annan och då går det ju vidare i släkten och då kanske någon av dem har berättat.
(C1:1) Ja de [arkeologerna] kanske hittade den där och då gick de runt lite
grann och frågade de som bodde där och så har dom sagt […] det här är en
gammal historia som bla, bla.
(C1:2) Det kan lika gärna ha varit någon som var där på Stockholms blodbad
som […] berättade om Stockholms blodbad och så har vi hittat det senare, vi
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kan ju ha hittat gamla tidningar och sen efter det vetat, det här hände den dagen
för att de gamla tidningarna har bevarats (Cederskolan, 1).

När kunskaper i och om historia berörs i intervjuerna tas också frågan
om hur tillförlitliga de källor eleverna nämner till historisk kunskap är upp.
Eleverna ger lite olika svar på frågan om historisk tillförlitlighet. I några
intervjuer anger eleverna att de kan använda ett källkritiskt förhållningsätt som
att studera flera olika källor. Exemplen som nämns är att de kan läsa på flera
olika webbsidor eller i olika böcker. Det andra alternativet som tas upp är att
studera böckerna och ställa uppgifterna i böckerna mot vad som kan beläggas
arkeologiskt. Ytterligare sätt som nämns är att studera brev som skrevs vid
den tidpunkten då de ansåg att det var mindre sannolikt att någon skulle skriva
osanna saker i ett brev. Vad eleverna själva bedömer är sannolikt eller inte
återkommer som ett källkritiskt kriterium i flera intervjuer. Återigen hänvisar
de till arkeologin som en källa till kunskaper om det förflutna. Arkeologerna
är nödgade att visa upp vad de har funnit och kan därmed inte fabricera uppgifter. Arkeologiska fynd menar eleverna är alltid tillförlitliga.
Incitament för att historiska händelser kan vara fabricerade uppkommer
i några intervjuer. Osämja kan leda till att falska uppgifter nedskrivits om motståndare, kungar kan ha velat framställa sig själva i bättre dager och författare
kan vilja bättra på sina historier är de exemplen eleverna ger. Överdrifter och
myter av sådant slag menar eleverna kan genomskådas genom logiskt
tänkande eller genom konsultation av många olika källor. I en intervju uppger
eleverna att de själva ska komma fram till vad som är sant eller inte i historien
via sin fantasi. Fantasin kan hjälpa dem att fylla i eventuella luckor i den
kunskap som finns om historien.
Eleverna är medvetna om att det kan förekomma överdrifter och
osanningar också i historiska skrifter. Gustav Vasas äventyr i Dalarna återkommer som ett sådant exempel, och eleverna menar att de kan tänka ut vad
som är sannolikt och logiskt i berättelserna och då lita på det. ”Man ser väl
vad som inte är sant” (B6:2, Bokskolan, 6). Ytterligare ett exempel på hur
logik används för att avgöra om historiska uppgifter är sanna där eleven knyter
ihop uppgifter om det förflutna med den kunskap hon anser att hon har i
historia: ”[O]m man våldtog en tjej då var ju straffet döden, det låter logiskt
eftersom det var kvinnorna och barnen som var viktiga förr i tiden” (E6:1,
Ekskolan 6).
Förutom att lita till sin egen förmåga att avgöra det logiska och sannolika i framställningen av det förflutna förlitar eleverna sig på att forskare och
lärare inte far med osanning. De anger att det inte är etiskt riktigt att lura barn
och att eleverna därför kan lita på den undervisningen i skolämnet historia.
Lärare ses i flera intervjuer som sanningsvittnen. Eleverna möter mitt ifrågasättande av hur väl de kan lita på vad deras lärare säger på historielektionerna
med: ”Men de är ju lärare”. Var läraren har fått sina uppgifter eller sin utbildning ifrån har de inte reflekterat över.
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Om det nu är så att alla uppgifter om det förflutna inte är sanna ses det
inte heller som något större problem. Eleverna menar att de kunde lära sig av
uppgifterna om förflutna händelser ändå och därmed motiveras att de ska
studera dessa i skolundervisningen i historia. Berättelserna kunde ge dem
kunskap om hur de skulle agera i olika nutida situationer, även om de inte var
sanna. Nyttan av studierna i skolämnet historia övertrumfar eventuella felaktigheter i innehållet. Ytterligare skäl som anges är att händelserna ligger så
långt bak i tiden att det inte spelar någon roll idag eller att det inte gör något
om alla detaljer inte stämmer. Det är resultatet av händelserna eller
personernas agerande som är det väsentliga. I sjätte intervjun på Ekskolan
resonerar eleverna så här:
(E6:2) Det kanske finns någon sanning, vissa saker, det kanske är sant […] När
Gustav Vasa säger att han har gjorde den här vägen från Dalarna, vad det nu
var, så säger han att han gjorde det själv. Men det är inte logiskt att han klarade
sig hela vägen, han borde ha fått hjälp.
(E6:1) Så då kan man tänka logiskt att det inte borde ha gått till så här. Men
om någon säger jag tror att han klarade sig hela vägen utan hjälp och någon
säger att det gjorde han inte alls det spelar det någon roll?
(E6:3) Egentligen spelar det ingen roll för det var så länge sen nu, det är ingen
idé att bråka om han gjorde det eller inte det är inte någon stor sak, vad gör
det? Det viktigaste är resultatet att han bli kung av Sverige (Ekskolan, 6).

I en annan intervju menar eleverna att Gustav Vasa var och är trovärdig
då han var mäktig. Det ges som enda förklaring för varför berättelserna om
honom kan betraktas som tillförlitliga:
(F1:1) Vissa grejor är inte så himla trovärdiga och då brukar jag inte tro på
allting. Men om det är såhär Gustav Vasa att han […] lyckades rädda Sverige
så kan man tro på det eftersom han var kung och en mäktig person (Furuskolan, 1).

I några intervjuer besvarades frågan om eleverna kunde vara säkra på
att de uppgifter om det förflutna de kom i kontakt med var sanna med uttalande
liknande: ”Vi kan ju se på filmer att det har hänt och det finns texter om Gustav
Vasa och Sten Sture” (D4:2, Dvärgbjörksskolan, 4). Själva mängden av filmer
och böcker i ämnet betraktas som en intäkt för sanningshalten i uppgifterna
eleverna möter. Eleverna uppger sig lita på uppgifter i böcker som skrivits för
hand då de menar att det var så besvärligt att skriva en bok för hand att ingen
skulle ha bemödat sig att skriva en bok om inte innehållet var sant. Nutida
författare kan dock ta sig friheter med historien om de vill bli berömda så de
är inte lika trovärdiga. Att det skulle vara för arbetsamt och besvärligt att
bygga hus och utge dem för att vara gamla hus uppges också som kriterium
för hur vi kan veta att hus verkligen har den ålder de uppges ha.
Slutsatsen att det är omöjligt att veta något om det förflutna uppkommer
också i intervjuerna. Det menar eleverna beror på att det idag inte finns några
kvarlevande som kan berätta om händelserna. När alla ögonvittnen har avlidit
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går det inte längre att få säker kunskap om händelser i det förflutna. Ytterligare
ett skäl att det inte går att få kunskaper om det förflutna är arkeologins begränsningar. Det som inte är möjligt att ta reda på arkeologiskt menar eleverna
är kunskaper som är oåtkomliga. Vad människor tänkte och kände är exempel
på vad eleverna menar inte är möjligt att ta reda på via arkeologi och därmed
kunskap som är oåtkomlig. Tilltron till arkeologin har i dessa resonemang
blivit till att arkeologi är den enda vägen till kunskaper om det förflutna. Följdfrågan varför historieundervisningen då studerar det vi inte kan veta är sant
eller verkligen hände besvaras antingen med att eleverna inte vet varför
historia är ett skolämne eller att det är intressant att studera ändå.

4.3.4 Sammanfattning
Varför historia är ett skolämne är i elevernas svar inriktat på nyttoaspekten av
historia, eleverna betonar att de ska lära av historien. Som synes är vad
eleverna anser att de kan lära av också vad de ser som definitionen på vad
skolämnet historia är. Innehållet i ämnet och orsaken till varför ämnet läses
ligger nära varandra i elevernas förståelse för och motivering till skolämnet
historia. Den narrativa aspekten av de historiska händelserna betonas, historia
läses som en spännande berättelse som är intressant. En uppfattning eleverna
ger uttryck för är att historia är ett skolämne för att det att det bara är så saker
och ting förhåller sig. Eleverna har inte någon direkt förklaring till varför det
är så, eller utgår ifrån att det finns en men att den inte är känd av eleverna
själva. I nästa kapitel kommer elevernas svar diskuteras utifrån den historiekultur som intervjuerna visar på samt hur de olika dimensionerna som Rüsen
har definierat samspelar med varandra. De empiriska resultaten som framkommer i detta kapitel relateras då till ett teoretiskt ramverk.
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5. De fem dimensionerna av historiekultur

Kapitlet bygger på de resultat som framkom i föregående kapitel, men här sätts
elevernas svar i relation till begreppet historiekultur. Syftet är att ge en
fördjupad förståelse för elevernas historiekultur. Det är också att få kunskap
om vilka uttryck eleverna ger för historiekultur och hur denna kan förstås
utifrån Rüsens definition av den samma (2004, 2006, 2013, 2017).

5.1 Elevernas historiekultur
En persons historiekultur består av flera olika dimensioner, enligt Rüsen.
Dessa existerar parallellt. Likaså samverkar och överlappar de varandra (2004,
2013, 2017). Av intervjuerna framkom att uttrycken för dimensionerna
kognitiv, moralisk och politisk historiekultur var vanligast. Medan uttrycken
för den religiösa dimensionen av historiekultur förekom sparsamt.
Intervjuerna visade också att ofta förekommande i uttrycken var aspekter av
olika dimensioner. Exempelvis uttryckte ofta eleverna exempelvis politisk och
moralisk historiekultur i ett svar. Samma uttalanden kunde även rymma flera
olika dimensioner av historiekultur. Att eleverna uttrycker flera olika
dimensioner samtidigt är helt i linje med Rüsens definition av begreppet
(2004, 2013, 2017),

5.1.1 Den kognitiva dimensionen av elevernas historiekultur
Skolan och skolundervisningen, vidhåller Rüsen, är inriktad på en kognitiv
dimension av historiekultur. Det motiverar han med att betoningen i historieundervisningen är att studera orsaker till händelser i det förflutna tillsammans
med att undervisningen framställs som den obestridliga sanningen. Kampen
om vad som är den historiska sanningen, har redan skett inom den i samhället
dominerande historiekulturen innan undervisningen i skolämnet historia
formas (Rüsen, 2004, 2006, 2013, 2017).
Lära av det förflutna framför eleverna som en huvudsaklig motivering
till att historia är ett skolämne. Eleverna låter förstå att det är samhällets avsikt
med historieämnet. De ger i intervjuerna flera logiska och rationella argument
som stöd för uppfattningen att skolämnet historia, ska studeras för att de ska
lära av det förflutna. Exemplen omfattar både praktiska kunskaper och
kunskaper kopplade till värderingar och till moral.
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De stora händelserna återkommer i elevernas beskrivningar av vad i
det förflutna de kan lära av. Historia som fenomen blir i elevernas kognitiva
dimension av historiekultur liktydigt med de stora händelserna. Varför och hur
de stora händelserna skedde, förefaller inte vara lika viktigt i elevernas
resonemang jämfört med vad de kan lära av de stora händelserna. Intervjuerna
visade att eleverna ansåg att enskilda aktörer var orsaken till och drev de stora
händelserna. Det vill säga att dess orsaker och förlopp var beroende av en
aktörs personlighet eller vilja.
Eleverna låter också förstå att det förflutna kan fungera som ett facit för
hur händelser ska hanteras och bemötas. Om liknande händelser skulle inträffa
igen uppfattade eleverna att det var möjligt att upprepa handlingar som
fungerat förr i tiden. På så sätt satte de samman dåtiden och framtiden i sin
förståelse för historia som skolämne. Denna förmåga, det vill säga att använda
kunskaper om det förflutna praktiskt, är ett uttryck för den kognitiva
dimensionen av elevernas historiekultur. I andra intervjuer återkom ordet
intressant. Det visar att eleverna tycks inta ståndpunkten att historia i sig är
intressant. Kunskaperna i skolämnet historia behöver alltså inte ha något
specifikt syfte eller kunna användas till något, utan historia kan i det här
sammanhanget ses som underhållning. Eleverna betonar dock att de får mer
behållning av skolämnet historia när de själva hade djupare kunskaper.
Enligt Rüsen (2004, 2013, 2017) syftar den kognitiva dimensionen av
historiekultur bland annat till att formulera en, av alla medlemmar i historiekulturen, accepterad sanning om historien. I fokus är: vad historien verkligen
är, hur händelser i det förflutna gått till och vilken roll de händelserna spelade
i det förflutna och i nutid. Den sanning som alla gruppmedlemmar kan
acceptera, fastställs genom en kamp mellan argument om sanningen i och om
det förflutna.
Av några intervjuer i undersökningen framkommer att vad som är sant
eller inte i undervisning och i texter, filmer och övriga medier som eleverna
möter förefaller vara ointressant. Enlig deras resonemang är det väsentliga hur
nuet har påverkats av de förflutna och vad som blev resultatet av händelserna.
Kampen om argument för att fastställa den sanna versionen av det förflutna,
vilket Rüsen (2004, 2013, 2017) anför som grundläggande för den kognitiva
dimensionen av historiekultur, är inte synligt i elevernas förståelse för historia.
Som nämnts har den dominerande historiekulturen i samhället redan innan
historia blir ett skolämne genomgått en kamp om vad som är sanningen. Det
kan vara en förklaring till varför eleverna inte möter denna kamp och,
möjligtvis, inte heller uppfattar att en sådan sker eller ser någon nytta med
den. I och med det har eleverna en historiekultur som överensstämmer med de
former och framställningar av det förflutna som de kommer i kontakt med.
Elevernas föreställning om att det finns en historisk sanning, är alltså en förutsättning för deras förståelse och att de som ett kollektiv kan lära av historien.
Skulle det vara så att personer är oense om historia, kan argument eller
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kännedom om andra aspekter av historia leda till att människor ändrar uppfattning, menar eleverna. I och med att de drar den slutsatsen stödjer det uppfattningen att de ser historien som en fixerad sanning.
Dock för eleverna fram att de är medvetna om att allt som studeras i
skolan och som berättas om det förflutna inte alltid är sant eller innehåller
överdrifter. Detta trots att de också anser att det finns en sanning om det förflutna, men då inte alltid åtkomlig. Eleverna menar att vad som kan läras av
händelserna eller hur de påverkar nutiden är viktigare än att händelserna återges korrekt.
Tid och hur eleverna skapar förståelse av tid är en aspekt av den
kognitiva dimensionen av elevernas historiekultur och skapande av dåtiden.
Det kan ses som en del av deras definition av historia och därmed skolämnet
historia. Tid som begrepp är en del av det logiska tänkandet länkat till den
kognitiva dimensionen av historiekultur. Eleverna ger uttryck för fyra olika
tidsuppfattningar rörande hur de förstår historia: Historien som en rörelse från
sämre till bättre, historia är grunden till nutiden, allt som har hänt är historia,
och historien som bestående av de stora händelserna.
Den första tidsförståelsen eleverna ger uttryck för är historien som en
utveckling från det sämre till det bättre, en utveckling eleverna anser att de
kan lära av. De ser även historien som en ständig rörelse framåt och att allt
långsamt ska bli bättre och bättre. Eleverna menar att det är historiens och
tidens naturliga rörelse. Det som blir bättre och bättre är främst den tekniska
utvecklingen. Även moral, hygien, kläder och människans förstånd har
genomgått en utveckling från det sämre till det bättre. Eleverna låter även
förstå att bra saker som skett i det förflutna påverkar nutidens samhällen i
positiv riktning. Lära av historia blir i den kognitiva dimension av elevernas
historiekultur ett lärande av den utveckling som skett i historien och som är
möjlig att bygga vidare på. Människornas och samhällets moraliska utveckling sker då parallellt med den tekniska. Nutida händelser formar dock
inte framtiden enligt elevernas förståelse i lika hög utsträckning som dåtiden
har format nutiden. Sett ur elevernas perspektiv har nutidens samhälle nått en
nivå främst av moralisk utveckling, vilket i elevernas resonemang innebär att
normer, tankar och värderingar inte kommer att förändras i framtiden.
Däremot anser de att den tekniska utvecklingen kommer att fortgå.
Den andra definitionen av tid som eleverna ger, utgår ifrån att historia
utgör grunden till nutiden eller att historia utgörs av de stora händelserna som
har skett. Det är, betonar eleverna de stora händelserna, vilka drivit utvecklingen framåt, och som skolämnet historia ska undervisa om. Tiden och
tidsförlopp är i denna förståelse av vad historia är, underordnad de händelser
eleverna uppfattar att historien består av. Istället påverkar händelserna nutiden
direkt, oavsett tidsavstånd och senare händelser.
Vanligt förekommande i den andra förståelsen av tid är kontrafaktiska
resonemang. Eleverna menar att dåtiden ligger till grund för nutiden på så sätt
att nutiden hade sett annorlunda ut om dåtidens händelser inte skett på det sätt
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de skedde. En enskild händelse är i resonemangen ofta avgörande för att
nutiden och samhället ska ta den nuvarande formen. Det finns i intervjuerna
även exempel på elever som anser att historien hade stått still, att det medeltida
samhället hade fortsatt utan att förändras om någon eller några specifika
händelser inte hade skett.
Den tredje formen av förståelse av tid är att allt som har hänt är historia
och allt som har hänt är ”förr”. Eleverna som ger de svaren skiljer inte på
historia som fenomen och historia som tidsenhet. De behandlar allt som har
hänt som en tidsenhet och gör ingen skillnad på små eller stora händelser i det
förflutna utan allt som hänt definierar de som historia. Vad som är sant eller
inte är då inte relevant. Det är inte heller vad som är viktigt eller oviktigt i det
förflutna. Nutid och framtid behandlas i det resonemanget också som enhetliga tidsenheter. Även de tre tidsenheterna går enligt eleverna att jämföra
med varandra.
Det förflutna består, enlig de elever som uttrycker den tredje förståelsen
av tid, av händelser staplade på varandra. När historia behandlas på det sättet,
det vill säga som en räcka av händelser, är olika historiska perspektiv ointressanta i elevernas resonemang. Eleverna ger uttryck för att det bara finns
en tolkning av det förflutna, då det bara kan ha skett på ett sätt. De anser att
årtal inte är viktiga och ger få angivelser som kan knytas till tiden som
begrepp. För dem är tiden främst en struktur och har endast få beröringspunkter med tiden som begrepp, som klocktid. Eleverna nämner händelser
eller personer, ofta fiktiva, när de ska placera händelser eller personer i tid.
Nutiden, menar eleverna, blir flyktig då de definierar allt som har hänt
som historia. Alla händelser blir historia så snart de inträffat. Dessutom äger
framtiden rum oavsett vad som sker idag. Därtill låter de förstå att de olika
tidsenheterna inte heller påverkar eller påverkade varandra. Elevernas tidsuppfattning är linjär, men dåtiden påverkar inte nutid eller framtid. Nutiden
eller framtiden påverkar inte heller tolkningen av dåtiden, då dåtiden ligger
fast och inte är beroende av nutidens eller framtidens tolkningar av den.
Närliggande den ovanstående dimensionen är den fjärde förståelsen av
tid. Eleverna håller före att det är de stora händelserna i det förflutna som är
historia. I elevernas förståelse består det förflutna av stora händelser staplade
på varandra. De ser de stora händelserna i det förflutna som helt isolerade från
varandra och från nutiden. Från elevernas perspektiv passerar tiden mellan de
stora händelserna och utgör inte historia i samma mening som de stora händelserna.
Eleverna talar om ett ”vi” innefattande både nu levande människor och
avlidna i det de beskriver ett Sverige, som existerar oberoende av tid.
Elevernas förståelse är alltså att den historiekultur de befinner sig i, sträcker
sig längre tillbaka än deras egen livstid. Tidsperspektivet in i framtiden förefaller dock inte sträcka sig längre än deras eget livsspann. En mer avlägsen
framtid nämns bara undantagsvis.
Kännetecknet för sinnena som Rüsen uppställer som en del av den
kognitiva dimensionen av historiekultur är tänkande och syftet och målet med
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den kognitiva dimensionen av historiekultur är sanning. Eleverna ger uttryck
för detta genom att de i intervjuerna resonerar logiskt och försöker förklara
varför historia är ett skolämne. De menar att de ska kunna dra slutsatser av
sina studier av ämnet och därmed lära av det förflutna. Tänkande, att logiskt
och rationellt söka definiera, förklara och förstå historia är därmed framträdande i elevernas svar. Tänkande berör också hur eleverna kognitivt förstår
tid vilket visades i föregående kapitel. Den kognitiva dimensionen av historiekultur, är den aspekt som är mest förekommande inom undervisningen i skolämnet historia.
Sanningen är mindre framträdande i elevernas svar, men återfinns i
elevernas föreställning om att historien bara kunde ha gått till på ett sätt, att
det finns en obestridlig sanning om det förflutna, som är möjlig att ta reda på.
Elevernas källkritiska resonemang går också ut på att det går att ta reda på vad
som verkligen hände genom att undersöka flera olika dokument och texter.
Eleverna menar att den enda egentliga möjligheten att ta reda på sanningen
om det förflutna är att återfinna ögonvittnesskildringar. I deras svar verkar
kampen om sanningen vara avslutad, innan eleverna tar del av undervisningen
i historien.

5.1.2 Den politiska dimensionen av elevernas historiekultur
Den politiska dimensionen av historiekultur syftar till att legitimera det nuvarande samhället och den politiska makten, ofta genom traditioner, högtider
och kulturella uttryck för denna. Skolans undervisning i historia är en sådan
erinran av historien, som syftar till att legitimera det nuvarande samhället. Hur
eleverna motiverar och förstår skolämnet historias undervisningssyfte är då ett
uttryck för den politiska dimensionen av deras historiekultur. Hur de ser på
skolämnet historias syfte och legitimitet är en del av hur de uppfattar och
förstår samhällets historiekultur. Elevernas förståelse för skolämnet historia
kan ge indikationer på hur deras egen historiekultur samverkar eller skiljs från
samhällets historiekultur, som de uppfattar den i form av undervisningen i
skolämnet historia.
Till den politiska dimensionen av elevernas historiekultur hör deras
uppfattning om den självklara positionen som svensk historia har i skolan och
i samhället. Undervisningen i och om svensk historia är då ett led i att
legitimera staten och den makt som utövas över innevånarna. Undervisningen
sker då i enlighet med elevernas historiekultur eller så möter de en historiekultur vilken de gör till sin. Den politiska dimensionen med legitimeringen av
dagens samhällsordning blir tydligt då eleverna menar att samhället de lever i
har kommit till fulländning i fråga om normer och moral.
Stora händelser återkommer som uttryck för den politiska dimensionen
av elevernas historiekultur. De fungerar som enande och legitimerande för
nationen Sverige. Det blir tydligt då Stockholms blodbad pekas ut som en stor
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händelse då den ledde till, enligt elevernas förståelse, att Sverige blev
självständigt från Danmark.
De stora händelserna som nämns i intervjuerna är, förutom andra
världskriget, händelser i den svenska historien. Sveriges historia är utgångspunkten för den av eleverna beskrivna undervisningen i skolämnet historia.
Enligt den historiekultur de formulerade i intervjuerna, har Sverige alltid
funnits och det förutsätts finnas någon form av samhörighet mellan de
människor som har levt förut och nutidens människor. Alla elever i
intervjuerna omtalar den svenska historien som ”vår” och pratar om ”vi” när
de beskriver Sverige i dåtiden. Eleverna menar att de läser uteslutande svensk
historia i historieundervisningen och ser också det som naturligt och självklart
då de bor i Sverige. Andra länders historia anser de kommer att tas upp i
undervisningen i högre årskurser eller lärs in på egen hand. Den svenska
historiens roll är stark i elevernas förståelse för skolämnet historias syfte.
Däremot framför de elever som sade sig har ett utomsvenskt ursprung inga
önskemål om att få läsa andra länders än Sveriges historia, med ett undantag
vilket visades i kapitel 4.
De offentliga representationerna i samhället av det förflutna
kompletterar enligt eleverna skolans undervisning. Representationerna ses
som olika källor till samma kunskap och som en del av samma historiekultur.
Tilltron till museer och andra historiska minnesmärken och platser är hög. När
eleverna besöker dessa återgivningar av historia betraktas, representationerna
som en del av undervisningen.
Museer som institutioner befinner sig på gränsen mellan en politisk och
en estetisk dimension av samhällets historiekultur, eller tillhör båda. Det är en
plats där en statlig institution förevisar det förflutna och den tolkningen, kan
ses som ett uttryck för en samhällelig historiekultur. Samtidigt är det på olika
sätt en estetisk framställning av det förflutna. Elevernas resonemang om
museers betydelse för dem själva understryker att det är en plats för lärande
och en plats i samhället där det förflutna är närvarande. Museer har då en roll
i elevernas politiska, kognitiva och estetiska dimensioner av historiekultur.
Förutom museer nämns statyer som samhälleliga representationer av
det förflutna. Eleverna uppfattar statyer som ett sätt för samhället att förevisa
historia på. Dock är statyernas roll i samhället oklar för dem. Äldre stadsdelar
och kyrkor är andra platser där det förflutna är representerat enligt eleverna.
Kyrkorna nämns inte i en religiös kontext, utan i sin roll i samhället som äldre
byggnader med en historia. Diskussionerna mellan eleverna i intervjuerna
handlar främst om vilket ansvar de uppfattade att de och det framtida samhället hade för olika historiska byggnader och artefakter i samhället samt
vilken roll dessa har i samhället idag. Värdet de historiska byggnaderna och
artefakterna hade, resonerar eleverna, var främst i kraft av sin ålder. Eleverna
menar att den kunskapen som finns i samhället i nutid omfattar allt som finns
att veta om de historiska artefakterna. De är också av åsikten att behålla dem,
främst har ett nostalgiskt värde, inte ett vetenskapligt. Eleverna resonerar
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också utifrån ett samhälleligt gemensamt ansvar för byggnaderna och
artefakterna, vilket visar på att de uppfattar att det finns en samhällelig
historiekultur och att de är en del av denna historiekultur nu och i framtiden.
Genom att välja att bevara byggnaderna, eller att anse att de bör bevaras,
formulerar eleverna en tillhörighet till den samhälleliga historiekulturen.
Andra artefakter i samhället kan också vara representanter för en
politisk dimension av historiekultur. Den politiska formen av historiekultur
syftar främst till att legitimera den nuvarande maktordningen. I samhället kan
tidigare historiekulturers politiska legitimering av makt vara synliga som
gravhögar och resande av statyer. Eleverna identifierar inte att gravhögar, runstenar och liknande skulle vara representationer för makt vare sig i dåtid eller
i nutid, utan de resonerar endast utifrån artefakternas nuvarande och eventuellt
framtida funktion. De reflekterar inte heller över funktionen artefakten hade
när den skapades eller byggdes.
I flera intervjuer svarar eleverna att de inte vet varför historia är ett skolämne. Några elever uttrycker svar i linje med att det står så i läroplanen
(kursplanen) eller att läraren och andra vuxna bestämt att det ska vara så. De
resonerar att de vuxna förutsätts ha ett syfte med undervisningen i skolämnet
historia och att vuxenvärlden vill elevernas bästa, men vad detta syfte är vet
inte eleverna. Elevernas förståelse är att politiker och myndigheter är ytterst
ansvariga för skolan och de som bestämmer över skolämnet historia. Skolundervisningen blir då en del av den politiska dimensionen av historiekultur.
Lärarna tillskrivs, enligt elevernas förståelse, mindre inflytande över ämnets
innehåll och syfte. Eleverna anser sig själva inte ha något inflytande över
undervisningsinnehållet och endast begränsat inflytande över undervisningsformerna. Genom att sätta makten över skolämnet historia långt ifrån dem
själva och sätta politiker som ansvariga för historieämnet går det att tolka
elevernas förståelse som att skolämnet historia syftar till att legitimera den
politiska makten. Varför politikerna har bestämt att alla elever ska studera
historia i skolan får ofta svaret av eleverna att de inte vet. Eleverna har heller
inga invändningar mot undervisning i skolämnet historia. Genom att inte
ifrågasätta den historia som undervisas i skolan markerar de en tillhörighet
med samhället, som via skolämnet historias undervisning legitimerar sin makt.
I intervjuerna återkommer också förståelsen att historia är ett skolämne för att
världen är inrättad på det sättet. Några få uttalanden handlar om att ingen har
bestämt att historia ska vara ett skolämne, utan det är omöjligt att inte ha
historia som skolämne.
Det kännetecknande för sinnliga upplevelser som den politiska
dimensionen av historiekultur karakteriseras av är vilja. Den viljan syftar
främst till att få makt, men även till att vara en del av samhället. Det kan också
beskrivas vilja som är synonym med längtan och önskan. Viljan syftar även
till att skapa ett enhetligt samhälle. Rüsen (2017) menar att om samhället inte
hade behov av att legitimera makten så skulle det inte finnas någon skolundervisning i historia. Eleverna låter förstå att de vill vara en del av ett nutida och
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framtida svenskt samhälle. De visar också att de uppfattar att studier i skolämnet historia ska ge dem kunskaper som ger dem tillträde till och en plats i samhället.
Det meningskriterium eleverna ger uttryck för i sin politiska dimension
av historiekultur är att bli en del av samhället i nutid och i framtid. Av den
undervisning i historia som de får legitimerar de också staten Sverige.
Eleverna framhåller att samhället visar olika representationer av historia och
att alla de former av historia som de möter i och utanför skolan är en del av
samma uttryck för historia. De skiljer inte på den historia de möter i och utanför skolan.

5.1.3 Den moraliska dimensionen av elevernas historiekultur
Centralt i Rüsens definition av historiemedvetande och därmed i historiekulturen är att historien ska bistå med kunskaper av moraliskt karaktär. I denna
studies intervjuer återkommer uttryck för förståelsen att skolämnet historias
syfte är att lära eleverna om rätt och fel. De ger uttryck för att undervisningen
i ämnet ska bidra till att forma den moraliska dimensionen av deras historiekultur. I detta stycke presenteras hur eleverna resonerar om skolämnets
moraliska dimension samt hur de menar att de på ett moraliskt plan kan lära
av det förflutna.
I intervjuerna förefaller eleverna hantera historia som moralisk
kompass, främst genom att studera och lära av dåliga exempel. Dåtidens
människors agerande, normer och värderingar uppfattas lära dem hur de inte
ska göra i nutid och framtid. Genom att dra slutsatser om huruvida
människorna i dåtiden agerade rätt eller fel, kan de själva agera moraliskt rätt
i nutid anser de. Rüsen (2006) framhåller att de historiska exempel och
berättelser människor använder för att skapa en känsla av att vara en egen
individ formar deras moral och identitet. De moraliska lärdomar eleverna
anser ska dras av historien är i viss mån kollektiva, då de säger att ”vi” ska
lära av historien. Med detta ”vi” anspelar de åtminstone på sig själva och sina
klasskamrater. Då de samtidigt föreställer sig att alla elever i den svenska
skolan får del av samma undervisning i skolämnet historia, kan detta vi:et
utsträckas till alla elever i Sverige. De formulerar då en föreställning och
förståelse för att samhället har en gemensam historiekultur.
Lärdomar om rätt och fel från det förflutna är något som de återkommer
till i resonemangen. Dessa ser de som ett av huvudskälen till att studera skolämnet historia. Eleverna för samman undervisningen i skolämnet historia med
sin egna moraliska utveckling. Eleverna uttrycker en moralisk dimension av
historiekultur som de får ta del av via och genom, vad de betecknar som, de
stora händelserna i det förflutna. Eleverna menar att de stora händelserna
innehåller en sensmoral som de kan lära av.
Eleverna återkommer i intervjuerna till formuleringen att människor
genom historien har kommit på olika saker. Det gäller även moraliska idéer
som exempelvis jämställdhet och antirasism. De uttrycker även att den
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moraliska utvecklingen har nått sin fulländning i nutid med förståelsen, att alla
människor är lika mycket värda. I elevernas resonemang anges att lära sig om
rätt och fel som grund till varför historia är ett skolämne.
Den moraliska dimensionen av historiekultur har också anknytning till
elevernas uppfattning om historien som driven framåt av enskilda aktörer och
enskilda aktörers handlingar och vilja. Eleverna håller före att inflytelserika
aktörer i det förflutna kommit på att normer och värden har varit felaktiga. I
sin tur har dessa aktörer kommit på nya, bättre, normer och värderingar.
Spridit dem under sin tid, varpå de har gått i arv till efterföljande generationer.
I elevernas resonemang blir det tydligt att bedömningar är kännetecknade för sinnliga upplevelser. De använder historien för att lära sig
moraliska läxor. Dessa grundar de på slutsatser från sina egna bedömningar
om vad de anser vara rätta eller felaktiga handlingar utförda av dåtidens
människor. Men ingenstans i intervjuerna ger eleverna uttryck för att nutiden
inte skulle kunna döma dåtiden utifrån nutidens moraliska måttstock. Rätt och
fel förefaller alltså inte enligt elevernas förståelse vara tidlöst utan i viss mån
beroende av kontext. De låter dock förstå att de kan lära sig att det är fel att
döda genom att studera historia eftersom dåtidens människor dödade
varandra. Elevernas moraliska lärdomar av historien, menar de, gör dem till
medlemmar i samhället då de lär de normer och moraliska värderingar som
upprätthåller dagens samhälle. Undervisningen i skolämnet historia blir då
enligt elevernas förståelse en del av samhällets historiekultur.
Det meningskriterium som är en del av den moraliska historiekulturen
handlar främst om vad som är rätt och fel. En del av skolämnet historias
uppdrag anser eleverna är att lära vad som är rätt och fel. Genom att studera
rätt och fel, ska de kunna dra slutsatser om gott och ont och på så sätt lära av
det förflutna. Eleverna låter förstå att studera dåtiden är dels att studera en
moralisk och normmässig utveckling som skett genom historien, dels att
studera omoraliska händelser, för att lära vad de inte ska göra i nutid och i
framtid. Eleverna formulerar också att de moraliskt kan ta ställning till det
förflutna, dess händelser och aktörer.

5.1.4 Den estetiska dimensionen av elevernas historiekultur
Den estetiska dimensionen av historiekultur behandlar hur historien skildras
och är en del av alla dimensionerna av historiekultur, då historia alltid
framställs på ett eller annat sätt. Den estetiska dimensionen av historiekultur
innebär att hur historien presenteras måste ske på ett sätt som personerna
tillhörande historiekulturen accepterar. Även innehållet måste vara i enlighet
med gruppens historiekultur (Rüsen, 2004, 2017). Den estetiska dimensionen
av historiekultur i skolämnet historia, rör både hur de medier som används i
undervisningen framställer det förflutna och vilka händelser och aspekter av
det förflutna som berörs i undervisningen. Denna del behandlar hur eleverna
anser att historia framställs, främst i undervisningen.
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För att acceptera undervisningen som tillförlitlig och relevant, måste
eleverna uppleva att framställningen av det förflutna är i enlighet med deras
historiekultur. I intervjuerna framträder att eleverna föredrar en undervisning
de beskriver som spännande och intressant. Det är ett uttryck för deras
estetiska dimension av historiekultur påvisad genom deras uppfattning om vad
undervisningen i historia ska koncentreras kring.
Eleverna definierar att skolämnet historia inrymmer två delar. Den
första är vad de beskriver, att studera hur människor levde förr i tiden, den
andra om att studera de stora händelserna i historien. Enligt dem är den senare
att föredra, då det slaget av historia är mer spännande. Spännande historia för
dem är även historia som är händelserik. De stora händelserna förefaller att
skildras i undervisningen på ett sätt som för eleverna är i enlighet med den
estetiska dimension av deras historiekultur och hur eleverna anser att det
förflutna estetiskt ska framställas. De behöver uppfatta texterna, filmerna och
lärarens genomgångar som trovärdiga både till form och innehåll.
Återigen betonas de stora händelserna i intervjusvaren. I mötet med det
eleverna beskriver som de stora händelserna, kan eleverna ställa krav på att
framställningen ska vara i enlighet med det som de uppfattar som sanningsenligt. Därtill betonar de underhållningsaspekten. De stora händelserna förefaller enligt eleverna ha ett värde i sig oavsett om och hur de har påverkat
nutiden. Händelserna har inte nödvändigtvis beröringar med andra händelser
i det förflutna eller med nutiden, utan betecknas som slutna berättelser. De har
en början, en mitt och ett slut och är skilda från andra processer i det förflutna.
Elevernas resonemang om de stora händelserna i det förflutna har tydliga förbindelser till en narrativ framställning och förståelse för det förflutna. Det
korrelerar med vad Rüsen (2004) anser, ifråga om att narrativet är grundläggande för historiemedvetandet och således också för historiekulturen.
De stora händelserna eleverna beskriver, bär likaså i deras återgivning
på en berättelse i sig själv. I intervjuerna visar nämligen eleverna när de återberättar händelserna, att de innehåller spännande berättelser. Då eleverna
menar att historien ska framställas i narrativ form är det ett uttryck för den
estetiska dimensionen av elevernas historiekultur. Fascinationen som eleverna
uttrycker för exempelvis andra världskriget och Stockholms blodbad, är en del
av hur de låter förstå att det förflutna bör framställas. Den fascinationen
eleverna uttrycker motiverar slutsatsen att deras utsagor är ett uttryck för den
estetiska dimensionen av elevernas historiekultur. Den aktörsdrivna historien
återkommer när eleverna beskriver sin undervisning i historia. Det gäller även
för hur historia berättas. Händelser och enskilda personer tycks vara mer
vanligt förekommande än processer. Den berättande framställningen är enligt
eleverna vanlig både i undervisningen i skolämnet historia och i den historia
de tar del av på fritiden.
Läromedlen är en del av den estetiska dimensionen av historiekultur
både till sin form och till sitt innehåll. I intervjuerna nämner eleverna främst
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undervisning genom läsning och filmvisning. Eleverna framhåller att innehållet i undervisningen koncentreras kring vad de uppfattar som det viktiga i
historien, vilket visar på den estetiska dimensionen av deras historiekultur.
Läroboken och läraren uppfattas som auktoriteter i undervisningen i skolämnet historia. Inställningen att läroboken är bra då den innehåller just de
stora händelserna och inte vardagliga detaljer, som eleverna bedömer som
oviktiga, är ett uttryck för den estetiska dimensionen av elevernas historiekultur. Lärobokens bilder är också enligt eleverna bra, då de förstärker texten.
Från elevernas perspektiv tar läromedlen dessutom upp det som är relevant i
historien och framställer det i text och i bild, också det är ett uttryck för den
estetiska dimensionen av historiekultur. Läroböckerna ingår i elevernas och
samhällets historiekultur och eleverna menar att läroboken framställer
historien såsom den verkligen gick till. Uppfattningen om vad som är sant är
också en del av elevernas estetiska historiekultur.
Film, både spelfilm och dokumentärfilm, är den förmedlingsform av det
förflutna som eleverna föredrar. Spel- och dokumentärfilmer uppfattas av
eleverna som en källa till kunskaper om det förflutna. Eleverna refererar i
intervjuerna ofta till händelseförlopp och karaktärer ur spelfilmer när de ska
beskriva en tidsålder eller ett händelseförlopp i det förflutna. Framställningen
av det förflutna i filmerna blir därmed hos eleverna synonymt med det
förflutna. I princip gör eleverna inte skillnad på spel- och dokumentärfilmer.
Spelfilmer förefaller påverka elevernas förståelse och resonemang om det förflutna i hög grad. De resonerar i flera intervjuer kring att filmer låter dem få
ta del av historien både visuellt och audiellt samt att filmerna visar en sann
återgivning av dåtiden. Ämnena och tidsperioderna för de spel- och
dokumentärfilmer eleverna vill se sammanfaller med de ämnen och tidsperioder som de är intresserade av i övrigt. Elevernas uttryckta estetiska
dimension av historiekultur blir tydlig när de beskriver spel- och dokumentärfilmer. Filmerna tycks påverka deras förståelse om hur det förflutna ska
reproduceras, vilket Rüsen (2013, 2017) betecknar som strävan efter skönhet.
Den estetiska dimensionen av historiekultur har fokus på hur det förflutna framställs och upplevs vid olika tillfällen och i olika syften. Enligt
Rüsen (2004, 2006) är den estetiska dimensionens uttryckta historiekultur den
högsta dimensionen av historiekultur. Dess strävan efter skönhet formulerar
en samhörighet för grupper vilka de upplever är baserad på förmedlingen av
gruppens gemensamma minnen. Genom att eleverna nämner samma filmer
och i sammanhanget anser att dessa återger historien på ett korrekt sätt,
markerar de tillhörighet till en gemensam historiekultur.
Sinnliga upplevelser kopplar Rüsen (2013, 2017) till den estetiska
dimensionen av historiekultur. Kännetecknande för dem är att känna och att
bli berörd. Det blir tydligt i intervjuerna att eleverna vill bli berörda när de
studerar och läser om det förflutna. De betonar att undervisningen och det som
de studerar ska vara intressant, men också spännande. Hela tiden återkommer
de till dessa aspekter. I några av intervjuerna betraktas till och med historia
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som actionunderhållning. Några av eleverna tycktes föredra de mer actionbetonande delarna av det förflutna som krig och katastrofer av olika slag.
Den estetiska dimensionens meningskriterium skönhet, ger eleverna
uttryck för dels när de beskriver att den förmedling de möter av historia är
sanningsenlig, dels när de betonar den narrativa aspekten av det förflutna, när
de själva talar om historia. Det blir också tydligt när eleverna beskriver hur de
vill ta del av historia och hur de förstår vad historia är. När eleverna talar om
hur undervisningen ska bedrivas, både till form och till innehåll handlar även
det om skönhet, alltså den estetiska dimensionen av historiekultur relaterat till
skolämnet historia.

5.1.5 Religiös historiekultur
I intervjuerna finns ett par elever som berör det Rüsens (2013, 2017) benämner
som en religiös dimension av historiekultur. Deras uttalanden innehåller
strävan efter frälsning. En av dem talar om att historieundervisningen ska ge
eleverna kunskaper om kristendomens historia, så de kan missionera. En
annan menar att historia är liktydigt med Bibelns berättelser i gamla och nya
testamentet. Målet med undervisningen i historia skulle då vara att förstå
kristendomen. I övriga intervjuer ges inga uttryck för en religiös dimension av
historiekultur, annat än att historia är bra, för genom historia vet eleverna hur
de ska bete sig i en kyrka. Hoppet om ett liv efter detta eller en kommande
apokalyps nämns inte i någon intervju.

5.1.6 De fem dimensionernas uttryck
I det empiriska materialet återfanns alla av Rüsen (2004, 2013, 2017)
definierade dimensioner av historiekultur, men i varierande grad. Det visade
sig svårt att konkretisera dessa. Emellertid visar studien att Rüsens definition
av historiekultur är applicerbar på den förståelse för och motivering till skolämnet historia, vilken elever i årskurs fem har. Meningskriterierna eleverna
formulerar är ofta baserade på att de ska lära av historien. Dessa lärdomar,
menar eleverna är att de ska använda historia i både nutid och framtid. Kännetecknandet för sinnliga upplevelser är mer svårfångade, men finns
representerade i elevsvaren.
De olika dimensionerna går som tidigare nämnt, i varandra och
överlappar varandra. Som exempel kan nämnas att elevernas förståelse för
undervisningen i skolämnet historia syftar till att de ska lära av det förflutna.
Det perspektivet återkommer i nästan alla dimensioner av deras historiekultur.
Eleverna använder också en dimension för att motivera en annan. Som
exempel kan nämnas att eleverna menar att det förflutna innehåller moraliska
lärdomar, som de ska lära av och eleverna ger då uttryck för en kognitiv
användning av den moraliska dimensionen. I intervjuerna blir det tydligt att
eleverna tar intryck av historieundervisningen i formandet av sin historiekultur.
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Rüsen (2004, 2013, 2017) beskriver en historiekultur som existerar och
används i en persons nutid. Men elevernas föreställer sig att de kommer att
använda sin uttryckta historiekultur i framtiden. Deras historiekultur är
framtidsinriktad, då de anser att de ska lära av det förflutna i historieundervisningen, för att i framtiden få användning av sina kunskaper. De uttryckta
strävanden som hör till de olika dimensionerna, vilka eleverna anger, är då
anpassade till framtidsaspekten av elevernas historiemedvetande.
Elevernas historiekultur illustreras i nedanstående tabell. Till Rüsens
tabell, presenterad i kapitel två, har jag valt att lägga in elevernas uttryck som
representationer för deras historiekultur. Därtill finns exempel på de
meningskriterier vilka kännetecknar sinnliga upplevelser och som identifierats
i de olika dimensionerna av historiekultur.
Tabell 3: Elevernas uttryckta historiekultur baserad på Rüsens definition
(2013, 2017).
Dimension Uttryck
Kännetecknande
Meningsför sinnliga upp- kriterium
levelser
Kognitiv
Tid som struktur Tänka.
Sanning, vad som
och fenomen. Vad Resonemang om är sant i det försom är möjligt att vad som är historia flutna. Förstå vad
veta om det för- och hur nutiden ska de kan lära av det
flutna. Dra slut- förstå det förflutna. förflutna för att ansatser
utifrån
vända det i nutid
elevernas
kunoch i framtiden.
skaper om det förflutna.
Politisk
Legitimering av Vilja. Att vilja till- Legitimerande av
den undervisning höra och bidra till samhället och av
eleverna får och samhället i nutid de förmedlingar av
framställningarna och i framtid.
historia eleverna
av historia som de
möter. Att de ska
möter i och utanför
lära av historien
skolan.
för att vara en del
av och bidra till
samhället i nutid
och framtid.
Moralisk
Lära sig av då- Bedömningar av Lära sig moral och
tidens omoraliska dåtidens
hand- värderingar utifrån
handlingar
och lingar och aktörer. det förflutna och
misstag för att Moraliska
ställ- aktörer i det förkunna tillämpa de ningstaganden till flutna. Kunna ta
moralisk ställning
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Estetisk

Religiös

kunskaperna i nutid och framtid.
Döma
dåtiden
moraliskt
och
värderingsmässigt.
Framställningar av
det förflutna är
trovärdiga och i
enlighet med hur
de anser att historia ska
framställas.

dåtidens händelser till det förflutna
och aktörer.
och dra slutsatser.

Missionera. Lära
sig om det förflutna för att förstå
kristendomen.

Frälsning av sig
själv och andra.

Historien
framställs som eleverna
anser att den bör.
Som en berättelse
som engagerar dem
och gör att de
känner och blir berörda.
Dela med sig av
kunskap om
kristendomen.

Skönheten i att
framställningarna
av det förflutna
överensstämmer
med
deras
historiekultur.

Det som kan konstateras med utgångpunkt i det empiriska materialet är
att eleverna uttrycker en mer eller mindre gemensam historiekultur. Eleverna
på alla skolor ger samstämmiga beskrivningar och formuleringar för vad de
menar skolämnet historia bör innehålla. De förklarar även hur undervisningen
bör gå till och varför historia är ett skolämne. Dessutom ger de överensstämmande beskrivningar för vad de betecknar som viktigt i det förflutna samt
hur kunskaper om det förflutna kan erhållas tillsammans med vilken roll det
förflutna har i dagens samhälle. Att den uttryckta historiekulturen är så pass
likalydande mellan de olika skolorna visar på att eleverna är en del av en
gemensam samhällelig historiekultur. Historiekulturen som framträder i
intervjuerna framstår alltså som en skolhistoriekultur.

5.2 Tolkning av elevernas historiekultur
Det som är utmärkande för Rüsens dimensioner är att de inte är skapade
specifikt för skolan och undervisningen utan att de beskriver en samhällelig
historiekultur. Historiekultur enligt Rüsens definition är ett fenomen som
existerar inom människor och i mänskliga samhällen. Han beskriver till
exempel inga aspekter av hur en historiekultur utvecklas eller hur medlemmarna i en viss kultur blir en del av den. I det historiekulturbegrepp han
har formulerat framstår historiekulturen hos en individ som fast. Dock
beskriver Rüsen att ett historiemedvetande kan vara mer eller mindre utvecklat
och därmed kan en historiekultur vara mer eller mindre utvecklad. Det hänger
samman med utvecklingsnivån av historiemedvetande hos dem som ingår i
historiekultur. I Rüsens modell står historiens påverkan på nutid och framtid i
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centrum. Kunskap om historia är i princip underordnat denna påverkan och
den roll historien spelat i formandet av en persons identitet. Historia som
fenomen är överordnat historia i betydelsen av det förflutna (Rüsen, 2004,
2013, 2017).
I studien studeras som nämnts ovan, elevernas historiekultur vari
elevernas historiemedvetande är en del. Historiekultur utifrån Rüsens
definitioner är intressant att studera med utgångspunkt i elevernas svar, då de
är en del av en samhällelig historiekultur, som de har mött via undervisningen
i skolämnet historia. Ett samhälle där befolkningen har en utvecklad historiekultur, förklarar Rüsen, är ett demokratiskt och avancerat samhälle, eftersom
en gemensam utvecklad historiekultur gör att medborgarna känner ansvar, tillhörighet och lojalitet mot det gemensamma samhället (2004). Historiemedvetande definieras i det sammanhanget som en förmåga att se hur dåtid, nutid
och framtid hör samman samt att de är en del av historien. Historiemedvetande, menar Rüsen, aktualiseras hos en individ i samband med traumatiska
händelser. Genom att studera exempelvis Förintelsen, uppväcker och
utvecklar eleverna ett historiemedvetande (Rüsen, 2004). En elevs historiemedvetande kan även utvecklas medelst resor och genom att ta del av filmer
och konst. Enligt Rüsen (2004) kan ett utvecklat historiemedvetande inte
förändras till ett mindre utvecklat historiemedvetande. Men däremot kan en
person ha ett omedvetet historiemedvetande eller ett så kallat förhistoriemedvetande (se kapitel 2).
I studien uttrycker eleverna ett intresse för de stora dramatiska
händelserna i det förflutna, vilket kan ses som de traumatiska händelser Rüsen
menar uppväcker ett historiemedvetande. Det är dessa händelser eleverna beskriver som intressanta i historieundervisningen och som de anser att de ska
lära sig av. Eleverna har då själva identifierat aspekter i undervisningen och i
andra förmedlingar av historia, vilka utvecklar deras historiemedvetande och
historiekultur.
Utöver de två ovan nämnda sätten anser Rüsen att det finns ytterligare
två sätt genom vilka ett historiemedvetande kan aktiveras. För det första kan
historiemedvetande uppstå genom kontakt med något fysiskt närvarande från
det förflutna, såsom ett monument eller en gravsten på en kyrkogård. Undersökningen av ett sådant föremål leder till antingen nyfikenhet, intresse, rädsla
eller oro hos individen, vilket enligt Rüsen stimulerar till en fråga om det förflutna som söker sitt svar. För det andra kan en omskakande händelse i nuet,
vilket leder till sökande efter det förflutna aktivera en persons historiemedvetande (Rüsen, 2004). Uppväckandet av historiemedvetande kan även ske på
gruppnivå menar Rüsen. Historieundervisningen är enligt Rüsen en aspekt, av
flera, som bidrar till utvecklandet av barnens historiemedvetande. Skolans
uppgift blir då att medverka till och utveckla barnens historiemedvetande i
samklang med det omgivande samhället. Eleverna ska inkluderas i den
dominerande historiekulturen för att bli en del av samt behålla och skapa en
gemensam grund för samhället (2004). Historiekultur uppfattas av eleverna i
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intervjuerna som gemensam, då eleverna beskriver att ”vi ska lära oss” och
omfattar då ett användande och erinrande av historia, som omfattar flera
personer och inte enbart dem som individer. I intervjuerna formulerar eleverna
att det finns något allmänmänskligt som är stabilt över tid, men de betonar
också de avstånd som finns i form av olika religiösa åskådningar, attityder och
värderingar mellan dåtidens människor och nutidens.
Enligt Rüsen är det historiska narrativet bärare av och en förutsättning
för ett historiemedvetande. Han understryker att människans behov av att
skapa narrativ är en grundläggande aspekt av det mänskliga. Dessutom ser han
det behovet som nödvändigt för känslan av att vara en individ (2004, 2005).
Emellertid har Rüsens tankar om narrativets bundenhet till historiemedvetandet kritiserats, då det begränsar de möjliga representationerna av ett
historiemedvetande. Kritikerna anför att det kan tänkas att det finns andra
manifestationer av ett historiemedvetande och därmed av en historiekultur
(Lee & Howson, 2009).
Historiens narrativa aspekt återkommer också i intervjuerna genom
elevernas beskrivning av de stora händelserna i historien. De ser dessa som
centrala för framställningen av det förflutna både i skolan och i samhället. En
narrativ framställning av det förflutna återger historien som rörelse från då till
nu och är uppbyggd av i efterhand fastslagna indelningar av det förflutna
(Stolare, 2014). Den framställningsformen förstärker en förståelse för
historien som en rörelse från det sämre till det bättre och som en fastslagen
sanning. Dåtiden framställs som en sanningsbärande berättelse, vilket visas i
elevintervjuerna. Den narrativa aspekten bli också synlig när eleverna
beskriver att de stora händelserna innehåller lärdomar, främst av moralisk art,
som de kan lära sig av. Historien är då enligt elevernas förståelse en
sedelärande berättelse, som ska lära dem om rätt och fel tillsammans med
normer och värderingar. Narrativen om det förflutna kan också innehålla
informativa inslag, vilka eleverna menar att de kan använda i framtiden.
De historiska narrativen eleverna i intervjusvaren hänvisar till är främst
av våldsam art. Krig och katastrofer nämns av eleverna i studien som en viktig
del av det förflutna som bör bevaras och studeras. Det har elever i tidigare
studier också framfört (Lee & Howson, 2004; Sandberg, 2014). Även det
faktum att historia ska handla om död och katastrofer för att vara relevant för
nutiden och skolämnet historia har elever i tidigare studier berört (se Angvik
& von Borris, 1997; Långström, 2001; Harris & Hayden, 2007; Barton &
Levstik, 2009; Hansson, 2010; Sandberg, 2014; Ledman, 2015).
Den narrativa formen av historiemedvetande kräver publik eller någon
form av kanal för förmedling samt också sättas in i en kontext. Kontexten
förankrar den lilla historien i den stora historien. Utöver ett narrativ behövs
enligt Rüsen (2004) erfarenheter av framställningar av det förflutna. Till sist
krävs en föreställning om tid och tidsförlopp.
Eleverna nämner att det är roligt att ha kunskaper om det förflutna, då
de kan besvara frågor i klassrummet, vilket gör att undervisningen åtminstone
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delvis anknyter till deras tidigare kunskaper och erfarenheter. I föreliggande
studie beskriver eleverna att undervisningen behandlar främst ett nationellt
narrativ om Sveriges uppkomst. Innehållet i undervisningen uppfattas av dem
som en sanning, som inte kan ifrågasättas. Orsaken till att undervisningen
beskrivs på detta sätt av eleverna, kan bero vara att det är så eleverna anser att
historia ska undervisas. Det kan också vara så den historieundervisning
eleverna fått har motiverats: En narrativ förmedlad undervisning med en
nationell berättelse i centrum och med syftet att eleverna ska lära av historien
och inte upprepa historiska misstag. I tidigare studier om hur historieundervisningen i årskurserna 4-6 bedrivs framstår också undervisningen som
centrerad kring just en narrativ framställning (Stolare, 2014).
Slutorden för kapitlet blir att det i studien är tydligt att eleverna upplever undervisningen i skolämnet historia som riktig utifrån deras historiekultur, eller åtminstone inte utmanande för deras historiekultur. Den definition
Rüsen gör av historiekultur går att använda på ett empiriskt material. I det här
sammanhanget innehöll elevernas historiekultur en tydlig framtidssyftning
och att eleverna själva ansåg att de skulle lära av historien för att använda
kunskaperna längre fram. Undervisningen beskrivs av eleverna som varandes
i enlighet med hur de menar att undervisningen i skolämnet historia ska
bedrivas. De ämnesområden som behandlas och framställningen av det förflutna sker på det sätt eleverna anser att det ska framställas.
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6. Elevernas historiekultur

I kapitlet kommer de övergripande dragen i elevernas historiekultur att
diskuteras. Elevernas intervjusvar relateras till tidigare forskning. Rubrikerna
kommer främst att relateras till vad den tidigare forskningen har behandlat och
hur denna studies resultat kan sättas i relation till dessa. Kapitlets syfte är att
förankra denna studie i ett vetenskapligt sammanhang och diskutera resultaten
på en mer övergripande nivå.

6.1 Skolhistoriekultur
Elevernas uttryckta historiekultur kan betecknas som en skolhistoriekultur.
Deras tolkning av historia som fenomen och historia som skolämne ligger nära
varandra. Studien visar att elevernas förståelse för och motivering till
skolämnet historia främst kretsar kring att de ska lära av historien och de
motiverar ämnets innehåll och undervisning utifrån denna utgångspunkt.
Den skolhistoriekultur som formuleras i intervjuerna är samstämmig
mellan de olika skolorna med större variationer mellan eleverna på de olika
skolorna än mellan skolorna. Eleverna nämnde samma namn på personer som
de ansåg var viktiga. De pekade även ut samma händelser som de stora
centrala händelserna även om undervisningen föreföll skilja sig lite åt på de
olika skolorna såsom eleverna uppfattade den. De anser också att all
förmedling de kommer i kontakt är delar av samma förmedling av historia.
Eleverna förefaller då uppleva att de och den undervisningen de får är en del
av den i samhället dominerande historiekulturen som de kommer i kontakt
med i och utanför skolan.
Intervjusvaren visar på att undervisningen i historia främst
koncentrerats kring stoffkunskaper, det vill säga första ordningens begrepp. I
tidigare studier har det framkommit att undervisningen behandlar både första
och andra ordningens begrepp, men att första ordningens begrepp förekommer
oftare (Insulander, Lindstrand, Selander, 2016). Eleverna ger inte en negativ
bild av undervisningen i skolämnet historia, utom i några intervjuer då den
beskrivits som långtråkig, när de spännande aspekterna av historia inte behandlas. I övriga intervjuer framhålls stoffkunskaperna om det förflutna i sig
som värdefulla.
Eleverna i Ammerts studie (2014, 2017) menar att kunskap i historia är
lika med stoffkunskaper, också beskrivet som första ordningens begrepp. När
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eleverna i Ammerts studie istället svarar på frågor utifrån en text om en
historisk händelse ger eleverna svar som mer anknyter till att kunna se orsak
och verkan till och av händelser i det förflutna. Eleverna i föreliggande studie
ger liknande beskrivningar när de ska definiera vad kunskaper i historia
innebär. Eleverna beskriver studier av hur människor levde som dels tråkigare
än studier av händelser och aktörer, dels mindre förekommande.
I denna studie ger eleverna uttryck för ett tydligt gemensamt ämnesinnehåll rörande både undervisningsformer och undervisningsinnehåll. Det
blir tydligt i deras fokus på samma ämnesområden i historia, vad de anser att
de ska undervisas om och hur de beskriver undervisningen. I den här och
tidigare studier blir det tydligt att det finns en outtalad kanon i undervisningen.
Den anses existera i och med läroböckerna som berör samma innehåll och en
undervisning som inrättar sig i en allmänbildningstradition (Eliasson, 2007;
Winqvist och Rönnqvist, 2007). Att det skulle existera en outtalad kanon i
undervisningen i skolämnet historia, är något som också synliggjorts i tidigare
forskning (Stolare, 2014). Kanon i skolämnet historia har företrädesvis innehållit det som framförts som den sanna, verkliga historien, vilket ofta varit
liktydigt med en traditionell konservativ historia (Ahonen, 2017).
Lära av historien återkommer som motivering till skolämnet historias
roll i deras utbildning. Eleverna i föreliggande studie menar att kunskaperna i
och om historia de behöver för att kunna lära av historien, främst härrör från
narrativ om enskilda aktörer och händelser i det förflutna. Det är också de
stora händelserna och aktörerna i historien eleverna anser vara relevanta för
undervisningen. Vad de ska studera i historia är tätt sammanlänkat med varför
de menar att de ska studera detta.
De svar som eleverna i Ammerts (2014, 2017) studie ger är till stor del
överensstämmande med de svar eleverna i min studie ger, att kunskaper i
historia är att veta vad som har hänt, att förstå det förflutna och förstå
historiska representationer i nutid samt lära av historien. Likheten i resultaten,
trots åldersskillnaden mellan eleverna i de båda studierna, ger ytterligare
belägg för att elever via undervisningen blir en del av en samhällelig historiekultur.
För att elever ska uppleva ämnet som viktigt menar tidigare forskning
att historieämnet bör innehålla aspekter som gör det relevant, exempelvis
skapandet av identitet, men det förutsätter att det finns element i historieundervisningen som eleverna kan identifiera sig med (Jensen, 1997; Barton,
2009). Barton (2009) menar att om elever inte får chansen att skapa en
identitet via skolämnet historia grundad i sin historiekultur utifrån sina
förutsättningar ökar risken att de avfärdar skolans historieundervisning som
meningslös och inte ser hur de som individer har en plats i historien. Tidigare
forskning menar att när undervisningen utgår ifrån att eleverna delar en
gemensam berättelse lämnas eleverna som inte identifierar sig med denna
historiekultur att pussla ihop sin identitet från de fragment av historieundervisningen som stämmer överens med deras egna upplevda historiekultur
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(Nordgren, 2006; Nordgren & Johansson, 2016). I en intervju i föreliggande
studie framförs att eleverna skulle få göra egna fördjupningar av olika länders
historia, länder som eleverna känner en samhörighet med. Resonemanget att
elevernas perspektiv skulle lyftas som individuella fördjupningar återkommer
i tidigare forskning (se Mellberg, 2009; Lozic, 2010; Hansson, 2010; Johansson, 2012 för exempel på liknande resonemang hos elever och lärare i tidigare
studier). Skapandet av en identitet utifrån historien anses ske både via skolans
undervisning och via populärkulturen. Den historia som möter eleverna
utanför skolan påverkar i hög utsträckning hur de uppfattar historien de möter
i skolan (Wineburg et al, 2007).
En identitet som skapas genom undervisningen har som syfte att forma
en för samhället gemensam identitet (Ahonen, 2001). I föreliggande studie
förs fram att skolämnet historia ska ge en för alla i samhället gemensam grund.
I intervjuer till föreliggande studie framförs det som en motivering till att
studera skolämnet historia. Den gemensamma historiekulturen uppnås enligt
tidigare forskning bland annat genom att en gemensam referensram
undervisas i skolämnet historia (Karlsson, 1999). I föreliggande studie tycks
detta visas genom att eleverna uttrycker en gemensam skolhistoriekultur.
Tidigare forskning menar också att för att ett utvecklat gemensamt historiemedvetande ska uppnås behöver eleverna bedöma det av skolan undervisade
historiemedvetande som mer relevant och användbart i deras liv, än de former
av historiemedvetande eleverna möter utanför skolan. Enligt Rüsen (2004)
måste alla nationer och grupper ha en upplevelse av ett gemensamt förflutet
och den fungerar sammanhållande för gruppen. Skolans historieförmedling är
samtidigt en del av samhällets historieförmedling. Skolkunskaper är i sig ett
uttryck för samhällets historiekultur. Vad som väljs ut i undervisningen i skolämnet historia är en del av socialiseringsprocessen av eleverna in i samhället
(Jensen, 2003). Eleverna menar i intervjuerna att all förmedling av historia
som de möter är tillförlitlig och en del av en samhällelig förmedling av historia.
Huruvida en undervisning i skolämnet historia med målet att eleverna
ska få en gemensam grund verkligen ger en upplevd gemenskap kan ifrågasättas. Att så skulle vara fallet förefaller inte vara stärkt av tidigare forskning
(se bland annat Hayden, 2012). Grupper eller individers historiekultur kan
istället gå emot den skolhistoriekultur som är grunden för undervisningen. I
Porats (2004) undersökning av israeliska ungdomar ges en tydlig bild av att
historiekultur påverkar elevernas tolkning av det förflutna och hur de tolkar
den lärobokstext de läser. Andra undersökningar visar på att amerikanska
elever och vuxna med europeisk bakgrund tolkade den amerikanska
framgångshistorien, den nationella historien, som sin egen, medan vuxna och
elever med afro-amerikans bakgrund eller tillhöriga andra minoriteter såg den
historien som skild från sin egen historia. En sioux beskrev USA:s nationella
officiella historieskrivning som: ”Whereas they gained their freedom, we lost
ours” (Rosenzweig & Thelen, 1998:271; Levstik & Barton, 2008). Det
förhållande att gruppens gemensamma historiekultur styrde hur det förflutna
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uppfattades, även om den motsades av läroböcker och läroplaner, blev tydligt
även i studier av fransk-kanadensiska ungdomar. De hade en uppfattning om
Québecs historia som en rörelse från positiv till negativ i och med att Québec
kom under engelsk överhöghet (Létourneau & Moisan, 2004). Tillhörigheten
till en gemensam historiekultur knuten till nationen Sverige blir tydlig i denna
studie genom elevernas användning av pronomen. Alla elever uttryckte ett
”vi” när de talade om äldre tider. Detta ”vi” användes av alla elever i alla
intervjuer till föreliggande studie men ändrades i viss mån vilken grupp
eleverna för tillfället markerade tillhörighet med. ”Vi” kunde omfatta de som
levt i Sverige i förfluten tid och de som lever i Sverige i nutid. På andra ställen
i intervjuerna formulerades ett ”vi” som definierade tillhörighet i dåtid och i
nutid till en grupp med en gemensam hudfärg. I andra fall omfattade detta ”vi”
de med rötter i ett annat land eller ett ”vi” som medlemmar av en viss
folkgrupp. Eleverna i föreliggande studie använde samtidigt med markeringen
av dessa grupptillhörigheter ett ”vi” när de talade om äldre svensk historia och
om det svenska samhället i nutid. Eleverna demonstrerar då en skolhistoriekultur med en upplevd tillhörighet till flera olika grupper samtidigt och
de olika gruppernas historiekulturer tycks inte vara i konflikt med varandra. I
intervjuerna kunde ”vi” också syfta på svenska skolelever.
Tidigare studier har pekat på att de elever som faller utanför den
historiekulturella mallen skolämnet historia har, undervisas utifrån upplever
att deras erfarenheter inte passar in i den av skolämnet historias undervisade
historiekultur. I klassrummet, menar tidigare forskning, är de ofta på förhand
utpekade av lärarna som bärare av det annorlunda. Inkludering eller
exkludering, av sig själv och andra, i kulturer eller i gemenskaper över tid och
rum görs genom att skilja på ”vi” och ”dem” eller göra en nationalitet eller
land till bärare av vissa attribut (Lahdenperä, 1997; Nordgren, 2006; Lozic,
2010; Bøndergaard Butters, 2015).
Eleverna i föreliggande studie, även de som i intervjuerna säger sig ha
en annan bakgrund än svensk, formulerar inte en avvikande historiekultur från
den i skolan kommunicerade historiekulturen. Det går till viss del på tvärs med
tidigare forskning som visar på ett konfliktperspektiv. Nordgren (2006),
Mellberg (2009) och Lozic (2010) beskriver i sina studier att elever med ursprung utanför Sverige ger uttryck för historiekulturer vilka inte överensstämmer med den historiekultur skolämnet historia representerar. De ger alla
rekommendationen att ta in elevernas erfarenheter i historieundervisningen
och bemöta, inte nödvändigtvis bekräfta, elevernas historiekultur. En
förklaring till resultaten i föreliggande studie kan vara att eleverna i årskurs
fem befinner sig i en annorlunda position i sin personliga utveckling än elever
i tidigare studier. De som framfört ett konfliktperspektiv i tidigare forskning
har alla varit äldre och eleverna i denna studie har måhända inte ännu kommit
i kontakt med en bristande överenstämmelse mellan deras egen historiekultur
och historiekultur i undervisningen i skolämnet historia. Eleverna uttrycker en
gemensam skolhistoriekultur. De har inte behövt välja eller fått syn på eller
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introducerats till olika historiekulturer. En annan tänkbar förklaring är att
eleverna inte heller upplever någon friktion mellan sitt egna personliga
historiemedvetande och undervisningen i skolämnet då eleverna inte upplever
sig som tillhöriga någon minoritet. De identifierar sig med den undervisningen
de möter.
Eleverna förfaller uttrycka grupptillhörighet till olika grupper simultant. De yngre elever som undersökts i tidigare forskning har inte identifierat
historia som ett skolämne, eller skiljt på historia i betydelsen det förflutna eller
historia i betydelsen en fiktiv berättelse åt (Thorp & Törnqvist, 2017) vilket
eleverna i föreliggande studie gör. Det indikerar att de har tagit del av en samhällelig historiekultur via undervisningen i skolämnet historia och att historia
inte enbart är fiktiva berättelser för eleverna i föreliggande studie. Det har med
andra ord skett en utveckling av elevernas historiekultur mellan årskurs ett och
årskurs fem.
Skolämnet historia som en grund för ett gemensamt samhälle är även
ett argument för ämnets plats i skolan som används av politiska instanser
vilket visas i kapitel 1 (se Stolare, 2014, Ahonen, 2017). Eleverna i denna
studie tillskriver generellt kunskaper om historia ett värde vilket är i linje med
resultat i tidigare studier. I 2002 års nationella utvärdering av skolämnet
historia i årskurs nio uppgav en stor andel av eleverna att det var viktigt att ha
kunskaper i historia. Vad kunskap om historia ska användas till rådde det däremot olika uppfattningar om i 2002 års utvärdering. Hälften av eleverna
menade att historia behövdes för framtida studier, medan en tredjedel menade
att kunskaper om historia var bra att ha i ett framtida arbete (Berggren &
Johansson, 2006). Eleverna i intervjuerna ger då uttryck för det som Ammert
(2008) benämner som ett reflexivt historiebruk. Det är ett komplext historiebruk där nutida händelser speglas i tidigare händelser. Förändringar i nutid
återspeglar förändringar i dåtiden vilket möjliggör jämförelser. Eleverna i
föreliggande studie ger i intervjuerna uttryck för frön till ett sådant bruk av
historia vilket återspeglas i deras uttryckta historiekultur nämligen att undervisningen i skolämnet historia ska lära dem något de kommer att ha nytta av i
framtiden. Det reflexiva historiebruket ingår då i elevernas historiekultur.
Eleverna understryker i intervjuerna sin uppfattning att skolämnet
historia har en moraliskt normskapande funktion. Dessutom har det en tydligt
moralisk uppfostrande aspekt. Eleverna menar att lära ut den moraliska
dimensionen av samhällets historiekultur är en del av ämnets syfte. De hämtar
återgivningarna av händelserna, vilka de menar ska ge dem moraliska exempel
att rätta sig efter, från läroböcker och undervisning producerade i nutid. Från
det perspektivet kan de moraliska lärdomarna förmodas vara uttryck för
nutidens moral snarare än för dåtidens, då läroböckerna återger nutidens
tolkning av dåtiden (Ammert, 2016; se även Jensen, 2003). Elevernas
uppfattning är att den normskapande funktionen är ett av skolämnets historias
syften, vilket visar på att de är fostrade in i en historiekultur. Flera tidigare
studier pekar på att unga tillskriver historia en moralisk funktion och att de
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betraktar det som viktigt att lära sig historia för att de menar att genom kännedom om det förflutna kan de själva och samhället i stort undvika att göra
samma misstag om igen. Eleverna använder sina egna moraliska omdömen
och de känslor de tror människor i det förflutna hade i sin förståelse av det
förflutna och inte en kontextualisering av den tidsperioden (se Olofsson 2011;
Ammert 2013; Sandberg, 2014; Virta, 2017).
Resonemangen återkommer i intervjuerna i denna studie då den
moraliska aspekten och lärdomarna förs fram av eleverna som en viktig aspekt
av historisk kunskap. Olofsson (2011) och Lozic (2010) ser i sina undersökningar att eleverna ger uttryck för att kunskaper om historia är en del i
utvecklingen av deras integration i samhället. Medan Rüsen (2005) ser det
som angeläget för samhällets bestånd att undervisning i historia ska ge en
moralisk kompass till eleverna. Den moraliska dimensionen av historiekulturen ger samhällets medlemmar en gemensam moral och också individen
en moralisk mall att hålla sig till. I intervjuerna berörs inte om eleverna har
något moraliskt ansvar idag för händelser i det förflutna (Rüsen 2005, 2013,
Löfgren, 2011). Resonemanget hos Rüsen kan tolkas som att ett moraliskt
ställningstagande måste antas i förhållande till dåtiden. Eleverna i
föreliggande studie menar att de själva kan dra slutsatser av det de benämner
som stora händelser i det förflutna och på så sätt lära av historien. Det de
studerar behöver med andra ord inte specifikt studeras med syftet att ge
moraliska lärdomar.
Skolundervisningen i historia är en del av samhällets förmedling av det
förflutna och förmedlingen måste ske på ett av eleverna accepterat sätt, för att
de ska definiera det som en acceptabel historieundervisning och se undervisningen som meningsfull och tillförlitligt (Rüsen, 2004; Ammert, 2008;
Åström Elmersjö, 2013). I föreliggande studie ger eleverna inte uttryck för att
de själva skulle ha en historiekultur som på något sätt avviker från den
historiekultur de uppfattar att de undervisas utifrån i skolämnet historia.
Eleverna uppfattar också undervisningen som tillförlitlig och meningsfull. I
olika länder har det i diskussioner om vad skolämnet historia ska innefatta
återfunnits en föreställning om att vad eleverna lär på lektionerna påverkar
samhället, det nuvarande och det framtida. Vad som då utgör den historiska
sanningen har varit föremål för debatt samt vad som ska ingå i undervisningen.
Det beskriver Rüsen som en historiekulturell kamp om sanningen (Rüsen,
2004; Clark, 2008). I denna studie finns det inte några spår av en kamp om
sanningen i elevernas historiekultur, men i de diskussioner som förs i studiens
intervjuer om hur och vad som ska undervisas i skolämnet historia finns det
aspekter som kan föras till den av Rüsen (2004; 2013; 2017) definierade kamp
om sanningen. Han menar också att kampen om sanningen ska vara avslutad
i samhället innan undervisningen formuleras, då samhället avser fostra
eleverna in i en gemensam historiekultur.
Historieämnets innehåll är statligt reglerat via läroplanen. Skolämnet
historia innehåll och undervisning ses med Rüsens (2004) definition som en
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del av legitimeringen av statens utövande av makt. Det görs delvis genom att
den rådande ordningen i samhället upprätthålls och legitimeras av undervisningen. Eleverna i studien ser sig som delar av en samhällelig historiekultur. Detta får ytterligare bäring i och med att eleverna menar att
kunskaperna de får när de studerar skolämnet historia är en del av den allmänbildning de anser sig behöva. Varför historia tillhör allmänbildningen har
eleverna svårt att ge någon förklaring till, annat än ett resonemang att kunskap
är positivt i största allmänhet (se Fink, 2003). I tidigare forskning har förklaringar till att allmänbildning är något positivt varit att inte kunna historia,
eller inte vara utbildad, är till en persons nackdel i sociala sammanhang (se
Hartsmar, 2001; Lozic, 2011; Ledman, 2015).
Negativa sociala aspekter av att inte ha kunskaper om det förflutna uttrycks inte av eleverna i min studie. Om en person inte hade historiska
kunskaper menade eleverna på att de kunde upplysa personen i fråga.
Kunskaper om ett lands förflutna var inte heller nödvändigt för att kunna delta
i och bli en del av samhället. Däremot lyfte eleverna i föreliggande studie
fram, att det var bra för dem själva att ha kunskaper om det förflutna, så de
kunde hjälpa dem som inte hade kunskaper och svara på frågor. Att ha
kunskaper om det förflutna för att kunna delta i sociala sammanhang och i
samhället lyfts även i Kristina Ledmans (2015) studie där elever på yrkesförberedande program i det svenska gymnasiet intervjuats om sin syn på historia
i och utanför skolan. Eleverna i Ledmans avhandling, precis som i min undersökning, angav framtida studier eller framtida yrken som motivering till att
skolämnet historia läses av alla. Allmänbildningen likställs i elevsvaren i Ledmans studie med en bildning eleverna anser behövs för att få tillträde till samhället och bli accepterad i samhället.
Eleverna i denna studie menar också att undervisningen de får härrör
från de styrande i samhället, varför de anser att skolämnet historia till innehåll
och undervisningsformer är styrt av det, som de uppfattar som de styrande
instanserna i samhället. Elevernas uppfattning min studie, om att det finns en
gemensam historiekultur som de kommer i kontakt med via skolan och som
de är en del av blir tydligt i de resonemangen.
Det kan föreligga en oenighet i en utbildning för bildningens egen skull
och bildning för samhällsnyttans skull (Englund, 2005). Eleverna i Ledmans
och min studie menar att undervisningen i skolämnet historia ska ge dem både
och. Eleverna såg inga konflikter mellan bildning för samhällets skull och
bildning för den enskildes skull. De viktigaste kunskaperna i historia ansåg
eleverna i Ledmans studie var kunskaper om vad de utpekade som stora
händelser, som revolutioner och världskrigen (Ledman, 2015). Resultaten i
Ledmans studie stämmer väl överens med svaren eleverna i min studie gav.
Eleverna anser att skolämnet historia ska studeras för framtida yrken och
viktigaste inom ämnets undervisning är de stora händelserna i båda studierna.
De stora händelserna identifieras som världskrigen av eleverna i både min och
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Ledmans (2015) studie. I Ledmans studie finns revolutionerna med i uppräckningen av stora händelser vilket saknas i elevsvaren i min studie. En
aspekt som eleverna i intervjuerna i min studie nämnde som inte återfinns i
Ledmans är att eleverna tyckte att det var roligt att kunna svara på lärarens
frågor och därför ser kunskaper om det förflutna som värdefulla. Enligt Rüsen
(2005) ska undervisningen i skolämnet historia ge eleverna förmåga att
använda historia i sina liv samt ge en orientering i kulturen och samhället. Lära
av historien är centralt för elevernas förståelse för och motivering till
skolämnet historia. Elevernas skolhistoriekultur som en del av samhällets
historiekultur blir tydlig i föreliggande avhandling och i tidigare forskning.
Eleverna i denna studie ger likande svar som elever i tidigare forskning både
i Sverige och i andra länder. Elevernas historiekultur utgår i stor utsträckning
från aktörer och händelser i det förflutna vilka enligt eleverna utgör de
exemplen i det förflutna som de kan lära av.

6.1.1 Aktörer och händelser i det förflutna
Aktör är som framgått i kapitel 4 en aspekt av det förflutna som eleverna lyfter
fram. Eleverna förklarar historiska händelser med olika aktörers agerade och
på så sätt skapas händelsekedjor i det förflutna. Aktörerna är ofta en del av en
berättelse eleverna återger om det förflutna. En förståelse för det förflutna som
är upphängd på aktörers handlingar brukar representeras av en idealistisk
historiesyn, det är enskilda människor och idéer som driver historien ”framåt”.
Ytterligare en förklaring till att eleverna ser de enskilda aktörernas vilja som
drivande för historiska händelser är att de har lättare att förstå och identifiera
sådana drivkrafter, då det ligger närmare deras vardagsförståelse för varför
händelser sker (Barton, 2009; Olofsson, 2001, Stymne, 2017). En historia
driven av aktörer ses som motpolen till strukturhistoria vilket är beteckningen
på studier av det förflutna då större strukturer och de långa linjernas historia
står i centrum för undervisningen (Lilliestam, 2013).
Eleverna i föreliggande studie beskriver att moral och värderingar utvecklas av enskilda personer, som i sin tur lär övriga medlemmar i samhället
bättre värderingar, vilka sedan förts vidare fram till i dag. Förklaringarna
eleverna gav till historiska händelser och förändringar överensstämmer med
de förklaringar de nordamerikanska eleverna gav till hur värderingar och
moral utvecklats i förfluten tid (Barton, 2009). En aktörsdriven syn på
historien kan möjligtvis hjälpa eleverna att se sig själva som historiska aktörer
och att de är skapare och skapade av historia, en förståelse som anses vara
central för att utveckla elevernas historiemedvetande. Hur eleverna resonerar
om och uppfattar historia ger i den kontexten en inblick i elevernas historiekultur. Olofsson (2011) efterlyser en historieundervisning som visar eleverna
på deras roll i historien, då eleverna i hans undersökning inte ser sig som
skapare av historia.
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Eleverna i intervjuerna till min studie berör ofta just Gustav Vasas roll
i historien som befriare och landsfader och Sverige blir Sverige som ett
resultat av Gustav Vasas vilja och handlingar. Elevernas återgivningar och
framställningar av det förflutna bildar en aktörsdriven berättelse över nationen
Sverige och utgör på så sätt en del av legitimeringen av staten Sverige och
skapar en historiekultur tätt förknippad med nationen Sverige. Enligt flera
elever befriar Gustav Vasa Sverige från Danmark och han inför lagar och
regler och grundar då staten Sverige. Sverige som nation menar eleverna är
äldre och stabilt över tid, men det är Gustav Vasa som ser till att landet blir
fritt. I elevernas förståelse av det förflutna och skolämnet historia ses Gustav
Vasa som en viktig aktör. Dessutom legitimerar han enligt dem också nationen
Sverige i nutid. Gustav Vasa förefaller behålla sin position hos eleverna, enligt
tidigare forskning, som en viktig aktör i historien även efter eleverna lämnat
studierna av Vasatiden (Samuelsson & Wedell, 2016; Ammert, 2017).
Nationer, stater eller folkgrupper beskrivs i läroböcker och andra
historiska framställningar ofta som aktörer i historien. Istället för att arméer
eller ett lands parlament gjort på det ena eller andra sättet används ordalydelser
som: ”Italien gjorde si eller så och då svarade Frankrike med att…”(Olsson,
2014; Nordgren, 2006). Läroböcker syftar också till att ge en föreställning om
en över tid stabil gemenskap inom nationen eller folkgruppen (Spjut, 2018).
Även vad eleverna tog upp som historiska händelser kan föras till en
samhällelig historiekultur. Andra världskriget står ut i materialet som den
händelse i det förflutna eleverna benämner som mest intressant och
spännande. Händelser framstår i flera intervjuer som själva sinnebilden för
historia. Allt som de uppskattar med skolämnet historia sammanstrålar i det
eleverna beskriver som stora händelser. Historia ska dessutom ge moraliska
lärdomar. De traumatiska händelserna Rüsen (2004) sätter som utgångspunkt
för historieundervisningen är liktydigt med de stora händelserna i historien
eleverna återkommer till. I sina egna personliga lärdomar av det förflutna
berör inte eleverna lärdomar av historien på ett samhälleligt plan mer än att de
föreställer sig att alla elever i Sverige får del av samma kunskaper via
skolämnet historia. Andra världskriget står ut i materialet som den händelse i
det förflutna som eleverna benämner som mest intressant och spännande.
Koncentrationen på andra världskriget överensstämmer med en nationell
historiekultur som har andra världskriget som en definierande händelse
(Aronsson, 2004). Stockholms blodbad är en annan händelse som står ut i
materialet, förmodligen eftersom det var den tidsperioden flera av eleverna
studerade vid tidpunkten för intervjuerna.
Förutom aktörer och händelser är tiden som struktur och fenomen
central i elevernas historiekultur. Tid går inte heller att skilja från historia som
fenomen då historia alltid innehåller en tidsaspekt. När levde de berömda
aktörerna som eleverna anser att de kan lära av? Vilken roll spelar avståndet i
tid för elevernas historiekultur? I nästa avsnitt behandlas tiden som en del av
elevernas historiekultur.
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6.1.2 Tid enligt elevernas förståelse
Hur eleverna förstår tid är en del av hur de förstår begreppet historia då historia
är en tidsenhet. Elevernas skilda förståelser av tid redovisades i kapitel 4.1.1.
I detta avsnitt diskuteras elevernas uppfattning om tid i relation till tidigare
forskning. Elevernas uppfattning om tid har i tidigare forskning (Hartsmar,
2001; Levstik & Barton, 2008) setts som avgörande för elevernas förståelse
av historia som fenomen. Multikronologi innebär förmågan att hantera de tre
tidsdimensionerna nutid-dåtid-framtid simultant (Ammert, 2008).
Förmågan att hantera dåtid-nutid-framtid anses vara en av grundstenarna i ett utvecklat historiemedvetande, vilket är en del av historiekulturen, och är inskriven i skolämnet historias kursplan med formuleringen:
”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om
samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både
våra liv i dag och våra val inför framtiden” (Jensen, 1997; Lgr 11).
Liksom i tidigare studier har eleverna i föreliggande studie svårt att
operera de tre tidsdimensionerna dåtid-nutid-framtid samtidigt. De fokuserar
istället på en av de tre (se Hartsmar, 2001; Ingemansson, 2010; Alvén, 2011;
Olofsson, 2011).
Länken mellan de tre tidsdimensionerna nämns främst i intervjuerna i
hur nutiden påverkar framtiden. Dagens tekniska utveckling fortsätter enligt
eleverna i min studie in i framtiden och skillnaden mellan nutid och framtid
kommer främst ligga på det tekniska planet. Detta motsäger i viss mån
elevernas förståelse om att de ska studera skolämnet historia för att lära av det
förflutna.
Eleverna ger i princip uttryck för hur dåtiden påverkade nutiden och
inte att händelserna i dåtiden påverkade varandra. Resultaten ligger nära
Levstiks och Bartons (2004) slutsatser där de menar att elever i tio- till tolvårsåldern har ett tidsmedvetande och kan ordna händelser i det förflutna de har
kännedom om kronologisk, men eleverna relaterar alla händelser till nutiden
och inte till varandra. I likhet med eleverna i Levstiks och Bartons studie
använde eleverna i denna studie begrepp som kan sättas i förhållande till
historia som vetenskap såsom epokbegrepp. Även i denna studie förfaller det
som eleverna inte kan se hur händelser i det förflutna påverkade varandra. Det
överensstämmer med tidigare forskning och varken eleverna i denna studie
eller i de tidigare kan identifiera förändringar inom eller mellan epokerna i det
förflutna. De ser inte heller hur en epok kan påverka en annan (Stymne, 2017).
Eleverna visar en förståelse av tid men förefaller ha svårigheter med att överblicka de stora tidsspannen som undervisningen i årskurs fem hanterar. När
allt som hänt blir historia uppfattar eleverna detta förr som en enda enhetlig
tid som kan ställas som kontrast till nutiden. Hartsmar (2001) för ett likande
resonemang om elevers förmåga att hantera tid.
Den kronologiska rörelsen från det bättre till det sämre är genomgående
i elevernas beskrivning av vad som är historia och hur de förstår och motiverar
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undervisningen i historia. Den kronologiska undervisningen beskrivs av
eleverna både som att de följer lärobokens kapitel och att det förflutna är en
berättelse som återges kronologiskt. De anser att det är så undervisningen ska
läggas upp och ser fram emot att studera i tid mer närliggande historia. Genom
att studera historien kronologiskt menar eleverna de studerar den positiva
utvecklingen. Studera historien kronologiskt menar eleverna ger dem förståelse för nutidens samhälle och ger dem kunskaper om utvecklingen som de
kan lära sig av. Genom att dra slutsatser om dåtidens människors agerande kan
de utveckla sin moral och sina värderingar. Studera den tekniska utvecklingen
genom historien menar eleverna också ger en förståelse för nutidens teknologi
och samhälle.
Det kronologiska upplägget av undervisningen ligger nära elevernas
förståelse av historien som en ständig framgångssaga. Att historien har innehållit ständiga förbättringar tillämpar eleverna på alla delar av livet med dåtiden som negativ jämförelsepunkt. Kläder, mat, hus, värderingar, normer och
moral är i alla avseenden bättre i elevernas nutid än i den dåtid de benämner
som förr i tiden. Resultaten överensstämmer med svar från de nordamerikanska eleverna i Bartons studie (2008). Eleverna lyfter dock
värderingar och egenskaper i dåtiden som ses som positiva i nutiden, som att
leva miljövänligt och vara vältränad som positiva aspekter i det förflutna.
Eleverna i denna studie tenderar att se nutidens värderingar som giltiga även
för dåtidens samhällen, vilket benämns presentism (Wineburg, 2001).
Eleverna gör jämförelser på olika plan mellan dåtid och nutid samt förändringar i det förflutna. Rüsen (2005) menar att undervisningen i skolämnet
historia ska ge eleverna förmåga att använda historia i sina liv samt ge en
orientering i kulturen och samhället. Det uttrycker eleverna flera gånger i
intervjuerna som att lära av det förflutna. Undervisningen i skolämnet historia
ska dessutom syfta till, menar Rüsen (2005) att eleverna kan få förståelse för
sitt perspektiv på historien, vari den historiska kunskapen grundar sig i och att
andra människor, grupper och kulturer kan ha andra perspektiv och inta andra
positioner i förhållande till det förflutna.
Aktörerna, strukturen och elevernas uppfattning om tid är alla frågor
som rör historieundervisningens innehåll och den historia som eleverna möter
utanför skolan. De frågorna omfattar vad eleverna ska studera och varför de
ska studera det. Den sista delen av kapitlet kommer att ägnas åt de olika undervisningsformerna eleverna beskriver.

6.1.3 Undervisningsformer
Undervisningen i skolämnet historia, som den beskrivs i intervjuerna, tycks
främst ha varit inriktad på stoffkunskaper. Eleverna ger i intervjuerna inte en
negativ bild av undervisningen i skolämnet historia, utom i några intervjuer
då den beskrivits som långtråkig när de spännande aspekterna av historia inte
behandlas. I övriga intervjuer framhålls stoffkunskaperna om det förflutna i
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sig som värdefulla. Eleverna bör enligt tidigare forskning undervisas i
historiska begrepp som aktör, struktur, förändring, kontinuitet, likheter och
skillnader i det förflutna för att ett historiemedvetande ska utvecklas (Dahl,
2014). Om undervisningen bara fokuserar på innehåll och inte förmågor
kommer eleverna, enligt tidigare forskning, få föreställningen om att det finns
en fastlagd sanning om historia och att historia inte kan tolkas utifrån olika
perspektiv. Eleverna får då inte förståelse för hur historia tolkas och
rekonstrueras menar tidigare studier (se exempelvis Hartsmar, 2001; Laville,
2004; Lee, 2006; Blow, 2011).
I elevernas svar och resonemang finns ett starkt samband mellan
historia som fenomen och historia som skolämne. Vad som undervisas, varför
och hur det undervisas ligger nära varandra i elevernas förståelse för ämnet.
Den form av undervisning och framställning av det förflutna i skolämnet
historia eleverna beskriver i intervjuerna är vad Seixas och Peck (2004)
benämner som en äldre traditionell undervisning centrerad kring kungar och
krig samt följandes ett narrativ, ofta länkat till en nation och dess ärofulla
förflutna. Undervisning om ett gemensamt, glorifierat förflutet skulle då
resultera i lojala medborgare till det nuvarande samhället. Ett sådant samband
kan dock inte anses vara belagt i tidigare forskning, eleverna i föreliggande
studie uppfattar inte heller det som ett av historieämnets uppdrag eller mål
(Hyden, 2012).
Virta (2017) varnar att utan undervisning om olika historiska perspektiv
blir eleverna ett lätt rov för populisters framställning av historien. Att vara
medveten om historia som fenomen, att ha historien som utgångspunkt för sin
förståelse av sig själv och sin omvärld är en del av historiemedvetandet, som
i sin tur är en del av historiekulturen. Individer med ett outvecklat historiemedvetande har ingen möjlighet att ifrågasätta den historia som förmedlas till dem.
Genom att individen får ett utvecklat historiemedvetande kan individen se hur
historia skapas och även ta hänsyn till sin egen plats i historien. Det
karakteriserar Seixas (2006) som att personen erövrar en historiografisk blick.
Historiemedvetande och förmågan att kontextualisera kan sättas i relation till
varandra. Genom att ha förmåga att inta flera olika perspektiv i förhållande till
det förflutna, både tidsmässigt och rumsligt, i betydelsen både geografiskt och
ideologiskt perspektiv, kan historien studeras, förstås och konstrueras baserat
på flera olika perspektiv och också ge en förståelse för att det finns olika
perspektiv på historien. Om eleverna får förmågan att ifrågasätta den historia
som de möter kan de ifrågasätta odemokratiska gruppers användning av
historia och på så sätt skydda demokratin (Seixas, 2006; Wilschut, 2009;
Sexias et al., 2013; Virta, 2017; Nygren et al. 2017).
I studien framstår texter som centrala för undervisningen i skolämnet
historia, trots att två av skolorna har inte i någon lärobok i historia. Eleverna
får i de skolorna texter av läraren eller läser på olika skärmar. Läsning var
något eleverna ansåg var utmärkande för skolämnet historia på alla skolor.
Beskrivningen eleverna ger av hur undervisningen går till ligger nära den
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undervisning Staf (2011) beskriver i sin studie om elevers egenproducerade
texter i skolämnet historia.
Läroböcker är de böcker som alla i samhället möter och läser. Lärobokstexter är ofta stofftyngda och innehåller inte olika perspektiv eller
resonemang om de historiska händelserna och har inga fotnoter. De tolkas
därför av eleverna som ett facit till hur det var förr. När eleverna läser
läroboken ser de läroboken som information och funderar inte källkritiskt
kring innehållet i böckerna (Porat, 2004; van Dire & van Boxtel, 2008). Lärobokstexten är inte utsatt för kritisk granskning och är i de lägre årskurserna
ofta inte uppdaterade gällande ny forskning (Ammert, 2011; Almqvist
Nielsen, 2014; Olsson, 2014). Lévesque (2008) ser användningen av läroböckerna i skolämnet historia så som problematisk då eleverna aldrig får möta
det förflutna i oredigerad form. Läroböckerna i historia tydliggör inte att
texterna i läroboken bygger på tolkningar och urval av det förflutna. När
eleverna då stöter på andra tolkningar av de förflutna riskerar de att förkasta
historia som vetenskap då de uppfattar de olika tolkningarna av det förflutna
som beroende enbart av olika perspektiv, den vetenskapliga aspekten av
historia går då förlorad (Lévesque, 2008).
Eleverna uppger i intervjuerna att de föredrar film som undervisningsform och skiljer inte på spel- och dokumentärfilmer. Som förmedlare av
historiska händelser finns det flera problem med spelfilmer och i viss mån
dokumentärfilmer. Spelfilm har ett stängt narrativ med början-mitt-slut och
vanligtvis en klar huvudroll, ofta en hjälteroll. Dessutom spelar (spel)filmerna
på känslor och tolkar personernas i en förfluten tids känslor utifrån dagens
känsloregister. Eleverna ges en känsla av identifikation med karaktärerna i
filmerna och bedömer den då som trovärdig för att de kan sätta filmen i samband med bekanta känslor och resonemang. Eleverna i tidigare studier
identifierar sig med filmkaraktärerna och känner sympati för och med filmens
hjältar. Eleverna tar inte till sig de kunskaperna om det förflutna de förväntas
uppnå genom att se (spel)filmen utan blir engagerade i det spännande
narrativet (Deldén, 2017).
Tomas Axelson (2008) visar i sin studie att spelfilm fungerar som förmedlare av moral, värderingar, kultur och ha betydelser på ett existentiellt plan
för åskådaren. Film blir då en del av den historiekulturella framställningen
men framställningen av historien säger mer om nutiden än den tid som
porträtteras. Film i historieundervisningen berörs i flera tidigare studier.
Eleverna visar i de studierna och i denna studie uttryck för historiekultur med
betoning på den moraliska aspekten av historiekultur och koncentrationen på
andra världskriget (Dahl, 2013; Hultkrantz, 2014).
Hur kunskap om historiska händelser överförs via generationer har
studerats i tidigare forskning och film har pekats ut som en viktig del i samhällets formande av vad som utgör historia. Samtidigt ställs frågan varför vissa
händelser och tolkningar av det förflutna utgör den dominerande historiska
”sanningen” och överförs till nästa generation och varför andra uppfattningar
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blir marginaliserade eller ignorerade? Minnen stödda av familjen, gruppen
eller samhället förefaller leva vidare till nästa generation. Media och mediers
framställning av en händelse bidrar enligt tidigare studier i hög grad till vad i
det förflutna som bevaras och hur det lever kvar. I tidigare forskning anses
film vara bärare av historiska berättelser (Wineburg et al, 2007; Clarke, 2014;
Rüsen, 2017). Eleverna i föreliggande studie menar att det som är dagens
nyheter kommer bli framtidens historia. De betonar återigen de stora
händelserna som bärande i framtidens historia. I en intervju resonerar eleverna
kring hur händelser i det förflutna blir stoff för historieundervisningen och
landar i att de händelser ”som sprids över jorden” blir historia. Vilket överensstämmer med Wineburgs et al:s tes om att medier idag i hög grad formar vad
samhället menar är historia (2007).
Detta kapitel förankrar empirin i tidigare forskning och visar på hur
elevernas skolhistoriekultur är en del av en samhällelig historiekultur. Kapitlet
visar att eleverna i föreliggande studie ger svar som både överensstämmer och
går emot tidigare forskning. Eleverna visar upp en förståelse för vad historia
och tid är som även framkommit i tidigare studier, men visar inte på ett
konfliktperspektiv med historien vilket tidigare forskning visat på. Elevernas
historiekultur så som den framstår i intervjuerna visar sig väl överensstämma
med den historiekultur de uppfattar de har stött på i skolan, vilket gör att den
kan beskrivas som en skolhistoriekultur. Undervisningen i historia förefaller
bekräfta denna historiekultur och fungerar då förstärkande av elevernas
historiekultur. Elevernas förståelse för och motivering till skolämnet historia
centreras främst kring att de ska lära av historien. Utmärkande för elevernas
historiekultur är också en aktörsdriven historia bestående av stora händelser.
Eleverna ser också historien som en ständig framgångssaga, allt blir ständigt
bättre. De ser det nutida samhället som de lever i som fulländat moraliskt och
normmässigt, samt bättre än det förflutna, men den tekniska utvecklingen
kommer enligt eleverna att fortsätta. Nästföljande kapitel avrundar studien och
visar på hur studiens syfte uppfylldes.
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7. Avslutande diskussion

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka yngre elevers uttryckta
historiekultur och hur de uppfattar den historiekultur de möter i undervisningen i skolämnet historia. Elevernas förståelse för och motivering till
skolämnet historia har varit undersökningsföremålet för att nå detta syfte.

7.1 Elevernas förståelse för och motivering till skolämnet
historia
Eleverna har tydliga uppfattningar om varför de ska studera historia i skolan.
Historia ska studeras för att förstå nutiden, studera utvecklingen från dåtid till
nutid, lära av historien och slutligen som underhållning. Av de fyra skälen
betonar eleverna lära av historien. De två förstnämnda motiveringar nämns
också i intervjuerna som aspekter på att lära av historien. Ett perspektiv på att
lära av historien är att eleverna menar att de ska lära praktiska aspekter som
de kan ha nytta av i sina kommande yrkesliv. Eleverna nämner dessutom
kunskaper baserade på historiska erfarenheter. Elevernas betoning av
moraliska lärdomar blir också tydlig. Det är misstagen som begåtts i det förflutna eleverna menar att de ska lära av. Eleverna uttrycker i intervjuerna att
de ska lära av det förflutna för att kunna agera moraliskt rätt och kunna ta
ställning till dåtidens människors agerande. Kunskaper i historia anses av
samhället i stort, det vill säga den i Sverige dominerande historiekulturen,
kunna påverka människors agerande och uppfattningar.
Eleverna betonar att de ska lära av historia, vilket de uppfattar som
skolämnet historias syfte och mål. Uppfattningen att de ska lära av historien
omfattar både praktiska kunskaper, kunskaper som behövs för att forma ett
”vi” (att ingå i en gemenskap) och praktiska kunskaper. De praktiska
kunskaperna omfattar både kunskaper eleverna menar ger dem handlingsberedskap om de ställs inför liknande situationer i framtiden eller kunskaper
de behöver i sina framtida yrken.
Det ”vi” eleverna formulerar i intervjuerna omfattar det samhälle de
upplever tillhörighet till, en gemenskap innefattande de som levat i det
eleverna identifierar som Sverige i förfluten tid och det samhälle som eleverna
menar att de ska vara en del av i framtiden. ”Vi:et”, eleverna formulerar,
omfattar även andra grupper eleverna räknar sig som tillhöriga till.
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I sina beskrivningar av vad i det förflutna de kan lära sig av, de stora
händelserna och berömda aktörerna, formulerar eleverna vad de menar är
historiskt signifikant. Vad som definierar och utmärker det historiskt
signifikanta är i elevernas resonemang ofta förknippade med en dramatisk
historia. Andra kriterier eleverna ställer upp är att händelsen har påverkat nutid
eller dåtid. Aspekter och händelser eleverna pekar ut som historiskt signifikant
berörs i tidigare forskning som en del av vad som utmärker förmågan att
identifiera det historiskt signifikanta.
Tid har i tidigare forskning ansetts vara en bärande del av historiemedvetandet vilket visades i kapitel 6. Eleverna ger i intervjuerna utryck för tre
olika förståelser av vad tid är, som berördes i kapitel 4. Dessa förståelser kan
i sin tur föras till elevernas historiekulturella uppfattning om vad historia är:
Historia som allt som har hänt, historia som en struktur varpå nutiden vilar
och tid som utgörandes av de stora händelserna i det förflutna. Elevernas
förståelse av tid har flera beröringspunkter med elevernas uppfattning om det
signifikanta i historien och även deras mening att de ska lära av det förflutna.
Eleverna ser samband mellan alla de tre tidsenheterna men de förde
framförallt resonemang om hur dåtid påverkar nutid. Eleverna tycks ha en
uppfattning om tid, de ger uttryck både för att allt som hänt är historia men
ger också för en förståelse av nyare och äldre historia samt använder historiska
begrepp. Som visas i kapitel fem är också elevernas förståelse av tid en del av
deras kognitiva dimension av historiekultur.
Eleverna i föreliggande studie är i stort nöjda med både historieämnet
som sådant och undervisningen i ämnet. Den undervisningen de får förefaller
vara överensstämmande med elevernas historiekultur och de fostras in i en
historiekultur de anser acceptabel och passande med den historiekultur de
redan är en del av. Det konstaterandet stödjer slutsatsen att eleverna har ett
historiemedvetande oberoende av undervisningen i skolämnet historia och att
det utvecklas i och med undervisningen i historia. Argumentet kan dock helt
vändas om. Anledningen till att eleverna har så lite invändningar mot undervisningen och innehållet i historieämnet kan också vara att de blir en del av
den historiekulturen i och med undervisningen i historia. Det finns då hos
eleverna inget eget historiemedvetande som undervisningen kan kollidera
med. Historiemedvetandet antas i och med den slutsatsen inte vara medfött
utan förvärvat. Eleverna har i och med att de mött en liknande undervisning
tillägnat sig historiemedvetande som i hög grad liknar varandras. Som synes
är båda slutsatserna möjliga att dra utifrån studiens resultat.
Undervisningen i skolämnet historia menar tidigare forskning ska utgå
ifrån elevernas egna erfarenheter och livsfrågor och ha en blandning av en
genetisk och genealogisk historieundervisning. Det är enligt den tidigare
forskningen inte detsamma som att undervisningen ska vara i samklang med
elevernas historiekultur men ta in och bemöta den i undervisningen. Målet för
undervisningen är att eleverna ska formas till demokratiska medborgare och
kunna forma sin identitet i det samhälle de lever och verkar i. Eleverna menar
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i intervjuerna att det finns en sann version av historia och att det är den de
undervisas utifrån. I och med elevernas betoning av ett ”vi” förefaller de mena
att undervisningen ska ge dem en gemensam grund.
Eleverna i studien anser att undervisningen i skolämnet historia ska utgå
ifrån ett svenskt perspektiv. Eleverna i föreliggande studie menar att det
svenska perspektivet i historieundervisningen inkluderar alla elever eller
motiveras med att de ska bo och verka i Sverige. I tidigare forskning har frågan
hur inkluderande en historieundervisning kan vara. Ska den, som några av
eleverna i studien föreslår, låta elever få läsa det som betecknas som deras
egen historia, eller ska alla samlas kring en gemensam historia som ska
fungera som ett sammanhållande kitt för samhället? Den gemensamma
referensram undervisningen i skolämnet historia ska ge tycks redan finnas hos
undersökningens elever. Eleverna ger uttryck för att vad som undervisas, hur
det undervisas och varför det undervisas hör samman.

7.2 Elevernas historiekultur
I studien betecknas elevernas historiekultur som elevernas definitioner, uppfattningar och förståelser av historia, och främst skolämnet historia. Historiekultur fungerar som en enande faktor för en grupp människor. I studien blir
det tydligt att eleverna räknar tillhörighet till flera olika grupper baserade
bland annat på sin identitet som elever, etniska bakgrund och hudfärg. Det två
sistnämnda aspekterna blir tydligt endast hos de elever som definierar sig som
tillhöriga grupper de själva menar inte är en del av den dominerande gruppen
i samhället. Alla eleverna identifierar sig dock med den historiekultur de möter
i undervisningen. Eleverna ger inte uttryck för att deras tillhörighet till olika
grupper är ett problem utan att de olika gruppernas historiekultur kompletterar
eller överlappar varandra. Deras identitetsskapande som i tidigare studier har
pekats ut som problematiskt utifrån skolans undervisning i historia är inte
synbar i denna studie. Det kan bero på elevernas ålder, de har ännu inte behövt
ta ställning angående grupptillhörighet eller behövt välja en grupps historiekultur, det kan också bero på att de inte anser att den historiekulturen de undervisas i skolan exkluderar dem på något sätt. Ytterligare en förklaring kan vara
att de inte ser skolämnet historia som något som har med deras eget
identitetsbyggande att göra. Historia som ämne rör deras liv på det sätt att de
ska lära av historien. Det finns också en framåtsyftande aspekt av deras
historiekultur i och med att de i framtiden vill bli vuxna som kan bidra till
samhället med hjälp av kunskaperna de fått via skolämnet historia. Historia
har dock inget med deras eget identitetsskapande att göra.
Mest framträdande i elevernas historiekultur är den kognitiva
dimensionen då den är knuten till skolämnet historia men även den politiska
och den estetiska dimensionen framträder tydligt i intervjusvaren (Rüsen,
2004). I studiens intervjuer resonerade eleverna dessutom i stor utsträckning
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om tid i förhållande till historia. De resonemangen bidrog ytterligare till att
den kognitiva dimensionen blev framträdande i elevernas historiekultur.
Elevernas reflektioner över tid, främst deras resonemang om dåtid, nutid och framtid och relationerna mellan de tre är av intresse för hur eleverna
historiemedvetande brukar bedömas enligt tidigare forskning. Eleverna ser
samband mellan alla de tre tidsenheterna men de förde framförallt resonemang
om hur dåtiden påverkar nutiden. Eleverna tycks ha en uppfattning om tid, de
ger uttryck för att som hänt är historia men skiljer också mellan nyare och
äldre historia samt använder historiska begrepp. Bedömt utifrån tidigare
forskning har eleverna både ett utvecklat och ett outvecklat historiemedvetande rörande tid. Eleverna ger dock flera exempel i intervjuerna på att de
kan hantera dåtid, nutid och framtid simultant.
Den politiska dimensionen blir tydlig då eleverna reflekterar över vem
eller vilka som beslutar om skolämnet historia men även hur historia skapas.
I båda fallen sätter eleverna den beslutande makten långt från dem själva och
menar att de inte har något inflytande vare sig över vad som undervisas i
ämnet, hur historia i samhället används eller vilka händelser som benämns
som historiska i dåtid, nutid eller framtid. Den kamp om sanningen om det
förflutna som Rüsen (2004) menar att alla grupper och samhällen genomgår
är enligt Rüsen avslutad innan historia undervisas som ett skolämne. Eleverna
möter inte en historia som är öppen för tolkning utan förefaller ha en
uppfattning om att historia är en fastslagen sanning som synliggörs via
arkeologiska undersökningar och sedan presenteras i undervisningen i
historia. De aspekter av källkritik eleverna för fram menar de också är underordnade vad de kan lära av historien.
Den estetiska dimensionen, hur historia framställs, blir tydligt på flera
olika sätt i studien. Eleverna har en klar föreställning om hur historia
framställs och hur de menar att den bör framställas. De menar också att
undervisningen bedrivs så som den ska i skolämnet historia. Den narrativa
aspekten är närvarande både när eleverna beskriver undervisningen och när de
talar om och definierar historia. Historiens underhållande aspekt är också en
del av elevernas narrativa förståelse av de förflutna.
Den moraliska och den religiösa dimensionen av historiekultur är
likaledes synliga i materialet och behandlar främst lära moraliska läxor av
historien eller moraliskt döma det förflutna. Den religiösa historiekulturen har
främst ett missionerande uttryck.
Användningen av Rüsens historiekulturella dimensioner gjorde det
möjligt att undersöka elevernas uttryckta historiekultur och hur den
korresponderar med Rüsens uppsatta dimensioner. Rüsens dimensioner av
historiekultur är framtagna för vuxna och inte anpassad till en skolkontext
vilket blir tydligt i studien. Det faktum att Rüsens dimensioner av
historiekultur går att se i ett empiriskt material baserat på elvaåringar är dock
ett resultat i sig. Det som saknas i Rüsens definition av historiekultur men som
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återfinns i elevsvaren är den framåt- och framtidssyftning elevernas historiekultur innehåller. De menar att de ska lära av historien för att kunna använda
kunskaperna som vuxna. Det visar att elevernas historiekultur fortfarande
skapas, den är inte avslutad utan är en pågående process, vilket också är hur
eleverna uppfattar den.
I föreliggande studie förstärkts detta av att eleverna ger uttryck för en
historiekultur som de själva anser överensstämma med hur de uppfattar
undervisningen i skolämnet historia. Vad undervisningen tar upp, hur den
bedrivs och varför de studerar historia menar eleverna är i enlighet med hur
det borde vara. Elevernas historiekultur som det framstår i intervjuerna är helt
förenlig med hur de uppfattar den historiekultur som de kommer i kontakt med
i skolan. Då eleverna inte gör någon skillnad mellan den historia de möter i
skolan och den historia de möter utanför skolan beskrivs deras historiekultur
som en skolhistoriekultur som i sin tur är en del av en samhällelig historiekultur.
Historiekulturen eleverna uttrycker i intervjuerna är inte unik för
Sverige, vilket blir synligt genom jämförelser med tidigare forskning som
beskrevs i kapitel 6. De tidigare forskningsresultaten och föreliggande studie
visar på att eleverna ser historien som ett ständigt framåtskridande såväl
tekniskt som moraliskt. Elevernas uppfattning om vad historia är menar
eleverna själva ligger nära hur ämnet undervisas. Ytterligare ett skäl som ges
till undervisningen i skolämnet i historia är att de genom studier av dåtiden
ska förstå nutiden. Eleverna i studien förefaller vara en del av det omgivande
samhällets historiekultur och undervisningen bedrivs i enlighet med deras
historiekultur. Undervisningen i skolämnet historia ska dessutom syfta till,
menar Rüsen (2005) att eleverna kan få förståelse för sitt perspektiv på
historien, vari den historiska kunskapen grundar sig och att andra människor,
grupper och kulturer kan ha andra perspektiv och inta andra positioner i
förhållande till det förflutna. Den aspekten av undervisningen går inte att
återfinna i intervjuerna utan eleverna menar att det finns ett perspektiv på
historien. De har visserligen en förståelse för att andra människor och grupper
kan ha andra perspektiv, främst mellan olika nationer, men att det finns ett
perspektiv som är det rätta. Hur kunskaperna i historia uppstår menar eleverna
är endast genom på olika sätt bevarande ögonvittnesskildringar. Det kan ske
genom kvarlämnade dokument, andra artefakter eller traderingar.
Huruvida resultaten i studien visar på att eleverna har ett historiemedvetande är svårt att ge ett entydigt svar på. Eleverna kan antingen ha ett
historiemedvetande som är i samklang med den av skolan kommunicerande
historiekulturen eller överta den av skolan förmedlade historiekulturen och
göra den till sin. I det sistnämnda fallet skulle historiemedvetande inte vara
universellt och oberoende av undervisningen utan utifrån kommande och
överfört via undervisningen och undervisningens innehåll i skolämnet
historia. Den överensstämmelse elevernas svar uppvisar trots att de går på
olika skolor i olika städer stödjer en sådan slutsats. Det märks dock en skillnad
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i elevsvaren vilka behandlar stoff de har undervisats om, exempelvis
Vasatiden, där eleverna kan ge fler exempel på händelseförlopp, personer och
årtal och stoff de inte har studerat, som andra världskriget, vilket endast
beskrivs av eleverna som något händelserikt och intressant. Intresset för andra
världskriget kan då tjäna som exempel på en samhällelig dominerande
historiekultur eleverna anammat utan att få djupare kunskap om händelsen och
stoffkunskaperna om Vasatiden som exempel på en av skolan undervisad
historiekultur eleverna gjort till sin.
Eleverna i studien är i stort sett positivt inställda till skolämnet historia
och flera elever säger sig ha ett historieintresse. Slutsatsen att enbart ett
intresse för historia i sig skulle utveckla historiemedvetandet och historiekultur kan diskuteras. Rüsen menar att ett sådant samband finns. Genom att
väcka ett intresse för det förflutna stimuleras eleverna till att ställa frågor till
det förflutna och på så sätt utveckla historiemedvetandet. Rüsen beskriver
dessutom förhistoriemedvetande och ohistoriemedvetande som finns innan
individen utvecklar sitt historiemedvetande. Några sådana former av historiemedvetande undersöks inte i studien.
Intresset eleverna uttrycker har beröring med frågan om skolämnet
historias roll som skapare av historiekultur och därmed hur undervisningen
ska bedrivas. Ska undervisningen, som några av eleverna i studien föreslår,
låta elever få läsa det som betecknas som deras egen historia, eller ska alla
samlas kring en gemensam historia vilken fungerar som ett sammanhållande
kitt för samhället? En gemensam referensram baserad på undervisningen i
skolämnet historia förefaller finnas hos eleverna i studien.

7.3 En diskussion av resultaten
I denna den avslutande delen av avhandlingen kommer det vetenskapliga
bidraget att diskuteras samt studiens resultat granskas. I avsnittet förs en
diskussion om studiens förutsättningar och hur de har påverkat resultaten. Är
studiens resultat rimliga utifrån de förutsättningar och utgångspunkter som
studien hade? Utgångspunkten för diskussionen kommer föras utifrån studiens
teoretiska inramning och tidigare forskning.
Innan undersökningens början hade jag en förförståelse om skolämnet
historia och dess undervisning utifrån mina erfarenheter och min historiekultur. Innan undersökningen tog sin början hade jag en föreställning om att
skolämnet historia hade förbindelser med det omgivande samhället. Svaren
som visade på att eleverna såg övriga framställningar av historia i samhället
som likställda skolämnet historia förvånade mig dock. Eleverna i denna studie
uppvisade inte heller någon uppfattning om en konflikt mellan den
historiekultur som de mötte i skolan och den de mötte utanför skolan vilket
tidigare forskning visat (se Porat, 2004; Nordgren, 2006; Lozic, 2011). En
förklaring till detta kan vara att de intervjuade eleverna inte har behövt ta
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ställning mellan den historiekultur som de möter i skolan och den historiekultur som de möter i andra grupperingar. Tidigare studier har också utgått
ifrån ett konfliktperspektiv vilket denna studie inte gör så en förklaring kan
vara att eleverna ser den i skolämnet historia förmedlade historiekulturen som
sin egen. Personer tillhöriga en majoritet i samhället, men då vuxna personer,
har i tidigare studier sett den via skolämnet historia förmedlade historien som
sin egen (se Rosenzweig & Thélen, 2008). Den undervisning som eleverna
uppfattar är en nationell berättelse med aktörer i centrum. Hur undervisningen
bedrivs och vad som tas upp i undervisningen undersöks inte i denna studie,
men studien visat att eleverna anser att undervisningen behandlar och
innehåller det eleverna anser att den ska behandla. En tänkbar förklaring är att
eleverna formulerar och förstår vad undervisningen ska behandla utifrån sin
historiekultur varför de förmedlar att undervisningen behandlar just detta.
Eleverna som deltog i intervjuerna menade själva att de var mer
intresserade av historia än andra elever. Det är inte till studiens nackdel utan
har bidragit till att ge ett rikt empiriskt material. Elevernas intresse av historia
märks i intervjuerna då de beskriver skolämnet historia positivt, även om
negativa röster också framkommer. Med elever som var positivt inställda till
skolämnet historia fick intervjuerna flera infallsvinklar både på skolämnet
historias innehåll, dess undervisningssätt samt varför eleverna menade att
historia är ett skolämne. Eleverna i föreliggande studie uttrycker samma
motiveringar till att läsa historia som elever, lärare och blivande lärare har
formulerat i tidigare studier (se Virta 2002; Hayden & Harris, 2010; Löfström
2011; Stolare, 2014; Lilliestam, 2015; Ledman, 2015).
Eleverna i studien formulerar ett intresse för skolämnet historia och att
ämnet har ett värde både kunskapsmässigt och underhållningsmässigt.
Intresset för historia som eleverna i studien formulerar går till viss del emot
tidigare forskning, som visar på ett ointresse för historia (Clarke, 2008;
Sandberg, 2014).
Historiemedvetandebegreppet och den kontinentala forskningstraditionen har kritiserats för att inte vara användbart i en undervisningssituation. Hur bedöms exempelvis utvecklandet av ett historiemedvetande?
Begreppet har också kritiserats för att inte vara möjligt att forska på då det är
en inre process, och en del av individens personlighet, vilket kan göra
forskning på individers historiemedvetande svårlösligt ur etiskt såväl som
praktisk synvinkel. Andra problem har också rest i samband med studier av
elevers historiemedvetande. Ska eleverna till exempel vara aktiva eller passiva
när historiemedvetandets uttryck hos dem studeras? Går det att studera en utveckling av historiemedvetande? Svårigheten att studera historiemedvetandet
hos individen är en möjlig förklaring till att tidigare forskning främst fokuserat
på texter av olika slag eller hur undervisningen bedrivs och inte på elevers
enskilda historiemedvetanden (se Hartsmar, 2001; Ingemansson, 2007). I
studien har utgångspunkten varit att historiemedvetandet går att studera
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igenom elevernas uttryckta historiekultur, den enskilda elevens historiemedvetande menar jag inte är möjliga att studera men väl dess historiekulturella
yttringar. Historiekulturen eleverna ger uttryck för anses då vara
representationer för deras samlade historiemedvetande. Eleverna i
föreliggande studie gör inte någon direkt åtskillnad mellan den historia de
möter i och utanför skolan, all historia de möter anser de är en del av samma
förmedling av historia, en förmedling som dessutom är sann. I studien tolkas
detta som att skolans historiekultur vilken eleverna möter i undervisningen i
historia är en del av samhällets historiekultur och eleverna skapar en
tillhörighet till den senare genom den förra. Elevernas historiekultur utgörs
därmed av en skolhistoriekultur med inslag av en samhällelig historiekultur
som kommer till uttryck främst i och med deras intresse för andra världskriget.
Undervisningen i historia anser eleverna har ett klart syfte, att de ska lära av
historien på ett praktisk och moraliskt plan, men också en underhållande
aspekt. På en samhällelig nivå ser eleverna en koppling mellan dåtid-nutidframtid, men inte på en individnivå. Som skrivit ovan kan förklaringen till
detta var att eleverna är en del av majoritetskultur vars historiekultur är en del
av och uttryck för en samhällelig historiekultur som är utgångspunkten för
undervisningen i skolämnet historia. Det förstärker intrycket att eleverna tar
del av en historiekultur via undervisningen som de gör till sin historiekultur.
Dessa resultat synliggör hur eleverna på individnivå, genom att
tillskriva sig en grupptillhörighet, gör sig själva till en del av en historiekultur
med utgångspunkt i den historiekultur som de möter i undervisningen i
skolämnet historia. Hur eleverna motiverar och förstår skolämnet historias
syfte och innehåll tolkar de utifrån den historiekulturen och syftet menar de är
att lära av historien. Syftet med att lära av historien är att bli en del av
samhället, främst i framtiden, men även för att förstå det samhälle som de
lever i. De kategorier som framkom i det empiriska materialet visade elevernas
motivering till och förståelse för skolämnet historia, det som utgjorde
elevernas skolhistoriekultur. Den skolhistoriekulturen sattes sedan i relation
till Rüsens modell över historiekulturens dimensioner för att teoretisk pröva
dels elevernas historiekultur, dels pröva det teoretiska begreppets tillämpbarhet på ett empiriskt material. Elevernas historiekultur sätts då in i ett vidare
perspektiv och historiekulturens uttrycksformer analyseras. De empiriska
resultaten visade sig kunna relateras till en teoretisk formulerad modell över
historiekulturens dimensioner. Elevernas uttryck för historiekultur blir
därmed synliga, de kategorier som blir synliga i resultaten utgör elevernas
skolhistoriekultur och genom att dimensionerna av historiekultur går att finna
i resultaten visas att det är en fullödig historiekultur som eleverna besitter,
formad utifrån undervisningen i skolämnet historia. Elevernas accepterar i hög
grad undervisningen i historia som sanningsenlig, adekvat och till och med
underhållande, vilket visar på att undervisningen är i enlighet med elevernas
historiekultur, en skolhistoriekultur som de förefaller ha anammat från undervisningen i skolämnet historia.
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Rüsens modell över historiekulturens dimensioner är framtagen för
vuxna vilket reser frågor om hur den ska appliceras på barn i en skolsituation
(se Lee & Howson, 2009). Eleverna i föreliggande studie skiljer inte på den
historia de möter utanför skolan och i skolan samt anser att de kunskaper de
erövrar i undervisningen ska göra dem till aktiva vuxna i ett framtida samhälle.
De menar också att alla elever får del av samma historiekultur vilket gör den
gemensam för detta framtida samhälle. Det visar på att eleverna menar att de
själva och undervisningen i skolämnet historia är en del av en samhällelig
historiekultur. Detta ger att Rüsens modell är väl tillämplig i en undersökning
av elever. Elevernas historiekultur som den framstår i studien beskrivs bäst
som varandes i samklang med den samhälleliga historiekultur som de tar del
av både via skolämnet historia och i den historia de möter på fritiden. Ett
faktum som förstärker skolans historiekultur som en del av en samhällelig
historiekultur är att yngre elevers förståelse av och motivering till skolämnet
historia är i stort sett överensstämmande med den förståelse som äldre elever
i tidigare studier gett uttryck för (se Långström 2001; Dahl, 2014; Sandberg,
2014; Ledman, 2015). Det som blir synligt i och med Rüsens dimensioner är
att elevernas historiekultur innehåller alla de dimensioner, kännetecknade för
sinnliga upplevelser och meningskriterier som Rüsen har formulerat, vilket
gör elevernas skolhistoriekultur till en fullödig historiekultur. Det visar också
att det empiriska materialet kan tolkas utifrån Rüsens formulerade
dimensioner. Genom att göra både en kategorisering av materialet och sätta in
den kategoriseringen i en teoretisk ram blir flera aspekter av det empiriska
materialet synliga. Det ger också ett bidrag till det historiedidaktiska
forskningsfältet genom att dels undersöka elevernas motivering till och
förståelse för skolämnet historia dels genom att studeras elevernas uttryck för
historiekultur vilket ger en insikt i den historiekulturen som eleverna uppfattar
via undervisningen i skolämnet historia.
Genom att genomföra en kategorisering av elevernas förståelse för och
motivering till skolämnet historia och en tolkning av elevernas svar utifrån
Rüsens dimensioner av historiekultur ges en djupare förståelse av båda
aspekterna än om endast den ena av tolkningarna hade gjorts. Tillsammans
kompletterar de varandra och ger varandra mer djup. Det som framförallt blir
tydligt är att elevernas motivering till och förståelse för historia har ett
samband med deras historiekultur och det går att se att den motivering till och
förståelse för skolämnet historia som eleverna har är en del av deras
historiekultur. Undervisningen, som eleverna uppfattar den, är i enlighet med
deras historiekultur och de motiverar och förstår undervisningen utifrån sin
historiekultur. Flera mönster i elevernas historiekultur blir synliga i och med
att elevernas svar studeras både utifrån en kategorisering av elevernas svar och
genom att relatera elevernas svar till Rüsens dimensioner. De mönster som
främst blir synliga att det eleverna ser som viktigt i historieämne är också det
som formar deras historiekultur. Elevernas betoningar på de viktiga
händelserna, aktörerna, de moraliska lärdomarna och vad som är spännande
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och intressant i historien återkommer när deras historiekultur tecknas utifrån
Rüsens kategorier. Kategorierna utgör därmed elevernas historiekultur och
blir synlig genom att relateras till Rüsens dimensioner.
Vad som saknas i Rüsens dimensioner men som blir synligt i elevernas
uttryckta historiekultur är framtidsaspekten av historiekulturen. Historiemedvetandet omfattar dåtid-nutid-framtid men trots detta innehåller Rüsens
modell inte ett framtidsperspektiv. Han nämner det dock på andra ställen (se
Rüsen, 2004). Elevernas framtidskoppling blir främst synlig i och med att de
anser att de ska lära av det förflutna för att kunna bidra till samhället som
vuxna samt att kunna använda historien som ett recept ifall liknande händelser
skulle inträffa i framtiden. Eleverna förefaller själva formulera den
motiveringen för skolämnet historia. Det som också blir synligt i är att
eleverna främst formulerar en historiekultur som ska tillämpas när de blir
vuxna, de anser själva att den är under utveckling. Eleverna förefaller inte
identifiera en nutida användning av historiekulturen för dem själva utan det är
något som de kommer bli en del av i framtiden.
Vad som blir synligt i och med att eleverna förefaller anse att skolämnet
ska undervisa om nationalstatens historia och dess framväxt och att de ska lära
av dåtidens misstag är att eleverna upprätthåller historiekulturen som de anser
sig vara en del av. Eleverna förefaller föredra en undervisning som
upprätthåller en historiekultur som koncentreras på ett narrativ om
nationalstaten med Gustav Vasa som landsfader. Eleverna verkar instämma
med tanken att undervisningen i skolämnet historia bidrar till att forma ett
gemensamt samhälle med en gemensam historiekultur. Eleverna menar att det
är, vid sida av att de ska lära av historien, ämnets uppgift. Den individuella
utvecklingen sätter eleverna dock i centrum.
Det som blir tydligt genom att använda Rüsens dimensioner gör att
andra aspekter av elevernas förståelse för och motivering till skolämnet
historia blir mindre synliga. Värt att notera är att eleverna inte nämner någon
av de förmågor som den anglosaxiska forskningstraditionen för fram som ett
av skolämnet historias uppdrag. Elevernas behandlar historien som en
färdighet enhet som förmedlas till dem, de själva har ingen möjlighet att
påverka undervisningsinnehållet eller själva skapa historia. Eleverna uttrycker
dock flera aspekter som inom den anglosaxiska forskningstraditionen
beskriver som historisk signifikans (se Lévesque, 2008) och historiskt empati,
dock främst en historisk empati som beskrivs som empathy as caring (Levstik
& Barton, 2004).
Studier om yngre elever har varit ovanliga i den historiedidaktiska
forskningen i Sverige varför en studie om yngre elevers förståelse för och
motivering till skolämnet historia har relevans för det historiedidaktiska
kunskapsområdet. Föreliggande studie av elevers förståelse för och
motivering till skolämnet historia under tidiga skolår ger också kännedom om
elevernas historiekultur och därmed samhällets historiekultur, något som
också kan vara intressant för undervisningen av eleverna. Elevernas förståelse
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för och motivering till skolämnet historia i yngre åldrar kan vara en del av
deras förståelse för historia, även när de blir äldre. Elevernas förståelse för
historia kan anta grundläggs när de är i början av sina studier i och om historia
och påverka deras förståelse även som äldre (se Lilliestam, 2015).
Tidigare forskning av elever i andra länder i ungefär samma ålder ger
likartade svar på frågorna som eleverna i föreliggande studie vilket visades i
kapitel 6. Eleverna i denna avhandling ger svar som är påfallande samstämmiga mellan skolorna, vilket skiljer sig från tidigare studier (se Hayden
& Harris, 2010). Svaren är så pass samstämmiga att eleverna i studien inte har
skilts åt utifrån skolorna utan elevsvaren har redovisats med utgångspunkt i
deras uttryckta förståelse och resonemang. Frågan är om skillnaden ligger i
undersökningsmetod eller om den samhälleliga historiekulturen är skiljer i de
olika länderna vilket då visas i lärarnas skilda undervisning.
Elevernas förståelse för och motivering till skolämnet historia samt den
historiekultur som blivit synlig i denna studie visar att eleverna formar en
historiekultur tidigt. Elevernas historiekultur förefaller vara till stor del
påverkad av den undervisning de mött, en undervisning som eleverna på de
olika skolorna har en likartad förståelse för till innehåll och syfte. Elevernas
historiekultur formas i och utifrån undervisningen vilket gör att den skulle
vara någon som de förvärvar i och med undervisningen. Hur historiekulturen
hade tett sig, eller om den ens hade funnits, utan undervisning i skolämnet
historia är en fråga som uppkommer i samband med resultaten men som inte
kan besvaras utifrån de samma.

7.4 Fortsatta studier
Som alla studier reser studien i och med sina resultat fler frågor. Skillnader
mellan pojkars och flickors förståelse för det förflutna och historieundervisningen, som inte berördes i studien, (se Långström, 2001; Hansson,
2010) bör studeras närmare. Hur påverkar det undervisningen och hur
eleverna förstår historia i samhället och i klassrummet? Ytterligare frågeställningar som kan resas är familjens påverkan på barnets förståelse av det
förflutna och barnets historiekultur. Genom att undersöka förståelse och
motivering till historia genom flera generationer kan hur historiekultur överförs över generationer studeras (se Clark, 2016). Att studera olika
generationers förståelser och motivering till om historia kan ge olika aspekter
av historiekultur. Hur undervisningen bygger en gemensam samhällelig
identitet är också intressant att studera. Skulle intrycket av en enhetlig historiekultur bestå om endast exempelvis elever tillhöriga olika etniska och
geografiskt avgränsade grupper i det svenska samhället intervjuades? Frågor
kring relationen mellan eleverna och deras uttalade historiekultur är med andra
ord värt att studera vidare.
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8. Summary

8.1 Introduction
This thesis concern pupils´ historical culture and their motivation for and
understanding of history as a school subject. In Swedish schools, teaching
history as a school subject, among other subjects, aims at creating a common
base of knowledge for society. It is thought that a common base of knowledge
gives the members of society a sense of belonging to the society. In order to
give the pupils a common frame of reference, history as a school subject has
taught a historical heritage based on cultural values (Nilsson, 2001; Virta,
2002).
In school, according to Jensen (2003), pupils take part of an organised
social transfer of historical culture. How pupils understand and motivate the
purpose and mission of history as a school subject becomes part of how they
perceive the predominant historical culture of the society they live in. The
content of the subject is a reflection of society's historical culture, or the
historical culture that society wishes to convey. The content and teaching
methods of a subject are preceded by a discussion in society, its institutions
and other arenas about what should be addressed in history as a school subject.
Pupils should become a part of the historical culture of the society, aiming at
giving the pupils a common ground that society then can build on (Stolare,
2014, Ahonen, 2017). It is considered, however, that the teaching needs to be
in line with the pupils' historical culture. Otherwise, the pupils would not
accept the teaching of the subject of history as accurate, true and well
motivated (Jensen, 2003; Åström Elmersjö, 2013; Ahonen, 2017).
Earlier research of pupils has shown a contradiction between pupils'
historical identity and history as a school subject. The pupils experience an
inconsistency between school education in history and their own historical
culture (Porat, 2004; Nordgren, 2006; Mellberg, 2009; Lozic, 2011). Pupils
may also experience that history as a school subject does not concern their
own lives and identity creation, and perceive the subject as meaningless
(Sexias, 1993; Sandberg, 2014). By studying younger pupils who are at the
beginning of their education in history as a school subject, there is an
opportunity to study how the pupils form their historical culture in relation to
their previous historical culture and the society’s historical culture represented
in the teaching of history. Younger children are also interesting to study,
assuming that children's understanding of history is founded in childhood, and
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the impressions that younger pupils receive form the basis for their
understanding of history later in life (Virta, 2017).
The aim of the dissertation is to study the pupils´ understanding of the
subject of history, teaching methods and the subject's purpose. How the pupils
understand the relevance and significance of the subject for themselves in the
present and in the future provides aspects of the pupils' historical culture in
relation to the subject of history. By studying the pupils' understanding and
motivation of the subject of history, an insight in the pupils' historical culture
seems possible. Within the aim is also how they perceive the historical culture
the pupils meet in the teaching of history.
The study meets the aim by illuminating pupils' understanding of
history as a school subject regarding its teaching, content and legitimacy.
To fulfil the aim, the following questions were selected:
1. How do the pupils understand and motivate history as a school subject
and its teaching methods?
2. What expressions of historical culture can be identified in the pupils’
answers?

8.2 Theory
Historical culture is defined in the thesis as how history is conveyed and
produced within nations and different groups. It is the way in which a society
or a group relates to its past. All actions that in some way use the past and
affect or involve more than one person will become historical culture.
Historical culture is here defined as the common story or narrative of an
alleged collective with a presumed mutual cultural identity. It forms a
common ground and creates a context for different groups as well as for
communities. Historical culture also helps to motivate and create identities,
actions and the opinions of individuals and groups. Since different groups’
historical cultures differ from one another, there is often a power aspect
between the historical cultures (Aronsson, 2004; Nordgren, 2006: Lozic,
2011; Åström Elmersjö, 2015). Jörn Rüsen (2002, 2004) defines culture as
conscious human actions and historical culture, meaning all human
approaches and uses of the past. Memory or reminiscence, however, is not
synonymous with historical culture. It is when memory extends beyond one’s
own lifetime and direct experiences that it becomes a part of the social
historical culture (Carr, 1986; Rüsen, 2002, 2004).
School education, the daily use of historical culture in school, is part of
the social historical culture, while contributing to the progress and
development of society. Historical culture is something created and made and
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school is one of the instances where historical culture is used and created
(Lozic, 2010, 2011; Bøndegaard & Butters, 2015).
Rüsen has formulated what he characterises as five dimensions of
historical culture: aesthetic, political, cognitive, religious and moral. The
differentiation of the dimensions of historical culture aims at visualising the
different uses of history awareness in the historical cultural processes (2004,
2013, 2017).
Rüsen puts the different dimensions of historical culture in relation to
what he labels as an anthropological basis and a defining criterion for
meaning:
Tabell 4: Rüsen, 2017:182
Dimension
Anthropological
Basis
Cognitive
Thinking
Aesthetic
Feeling
Political
Wanting
Moral
Judging
Religious
Believing

Defining
criterion
meaning
Truth
‘Beauty’
Legitimacy
Good and evil
Redemption

for

The different dimensions of historical cultural expressions integrate
with and are dependent on one another. By way of example the aesthetic
dimension of historical cultures is used in the political dimension of historical
culture in order to influence the general history of culture by articulating the
story in a particular way. It may also be that what the individual considers a
cognitive use of historical culture is influenced by, for example, moral or
religious dimensions of historical culture. History awareness becomes visible
through historical cultural expressions (Rüsen, 2004, 2013, 2017; Lozic,
2011).

8.3 Method
I chose semi-structured interviews as the study’s method. Semi-structured
interviews gave me the opportunity to study the pupils' own formulations of
the subject. Interviews as a method of empirical collection entails the
empirical material being based on the interview situation and on the
interviewees' perspective. The interviews took place with the pupils in pairs
or in smaller groups. Their responses, dialogues and discussions have been
part of the interviews and the empirical material. The pupils' answers
influenced the follow-up questions with the result that the interviews differ
slightly (Andersen & Gamdrup, 1994). I believe that the use of semistructured interviews made it possible to discover several different statements
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and assumptions from the pupils than what would have been the case with
other collection methods with locked response options (Månsson, 2008;
Alvesson; 2011; Kvale & Brinkman, 2014).
I sorted the pupils’ answers into categories and then tested the
categories by reading the transcript again and listening through the interview
material several times. The categories originate from my identified keywords
and concepts in the pupils’ answers.
The interviews were done with pupils in year five and in total 56 pupils
where interviewed in smaller groups or in pairs. Six different schools
participated and the schools differed concerning the socio-economic status of
the area, the size of the school and location, from urban to rural areas and the
ethnicity of the pupils.

8.4 Results
From the interview responses three categories were formed: meaning,
teaching and reason. Meaning, the first category, contains the pupils' understanding of what, primarily, history as a school subject means to them, and
likewise, how they understood history as a structure and phenomenon. The
subgroups identified in the pupils' perception of history are: time, event and
actor. The second category, teaching, contains the pupils' understanding for
and motivation of teaching history as a school subject. The sub-categories are:
reading, movies, listening and experiences. In addition to the sub-categories
is how the teaching, according to the pupils, is conducted and how they
experience the teaching. In the second category, the emphasis is on answers
about teaching methods. The sub-categories are: learning, interest and history
as a school subject. The last category also concerns how the pupils understand
and motivate history as a school subject, in which the perception to learn from
history is emphasised in the answers.

8.4.1 The meaning of history
The first category discusses the pupils’ understanding and reasoning about the
meaning of history as a school subject. The pupils primarily defined history
in the interviews as a time unit, the major events in the past or as a contrast to
the present.
History, understood as time, has three different forms of understanding
in the interviews: history as synonymous with the past, as a structure on which
the present rests and as the major events in the past. When history is used as
synonymous with the past, history is characterised as either ”everything that
happened until now” or ”the past". The pupils make no distinction between
the past two minutes ago and the past in the sense of two million years ago.
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History defined as the main events in the past is the other form of
explanation given by the pupils. They mean that the study of the major events
are important so they can learn from them and gain an understanding of the
society of today. The teaching of history as a school subject should also
address the major events because these constitute history. Between the big
events, only time passes and that time does not constitute history in the same
sense as the major events. The pupils further argue that teaching about how
people lived in the past is not studying history, as it has not affected the
present. Studying other aspects of history than the major events is considered
less interesting and they perceive it as less important since they do not see any
use of that knowledge.
The pupils also comment that some events needed to take place in order
to form the present, saying that these events are equivalent to the major events,
thus providing a continuity into the present. Other events, if they had not
happened, would have changed the present. What also distinguishes the big
events is that in some interviews, the main events are the reason for
development and change to occur. History would otherwise get stuck and not
progress, and society would still have been medieval for example. The pupils
mean that they can learn from what they define as the major events, both
practically and morally. The major events in history also belong to general
knowledge and the pupils think it was exciting and interesting to study the
main events in history.
Just as history is synonymous with major events, the pupils also express
an understanding that history consists of actors. The actors serve as
illustrations of ages, events or of teaching content in the subject of history, and
then represent a part of the pupils' understanding of the subject. Gustav Vasa
dominates among the historical actors mentioned in the interviews. Why
Gustav Vasa is studied is given different explanations in the interviews. One
explanation was that Gustav Vasa was a famous king; they consider his
celebrity status reason enough to study him. Another reason the pupils gave
was that Gustav Vasa rescued Sweden from the Danes and from the Catholics
through the Reformation.

8.4.2 The teaching
The teaching material and media used in the teaching of history are part of the
pupils' understanding and motivations of the subject. The pupils mention
reading texts, watching movies, listening to the teacher, and different forms
of experience-based teaching, such as re-enactment of the past.
In the interviews the pupils describe a strong link between history and
texts, reading and writing. The texts, according to the pupils, are studied in
order to gain knowledge of what has happened, and texts are the base for the
teaching usually by reading and answering questions on the text. According
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to the pupils, the questions in the textbook or the questions that the teacher
hands out summarise the most important elements in the teaching.
The thoughts about reading differed in the interviews. Some said they
did not understand when they read themselves and that reading was difficult.
That they did not remember the content afterwards when they read was also
mentioned. The textbooks, however, are generally considered to be good and
reliable when mentioned in the interviews. Good pictures, good facts and good
questions are the reviews that recur in the interviews.
All pupils in the interviews had films as a preferred form of teaching
history, although some said they liked reading as well. The pupils say that it
is "more fun" watching movies and that it is less stressful than reading.
Three interviews at Ekskolan mention lectures by the teacher as a
common practice at the history lessons. At the other schools lectures by the
teacher are mentioned, but the pupils do not specifically mention them as part
of the teaching of history. The lectures are mostly portrayed as negative.
Other teaching methods mentioned by the pupils are all appreciated, as
they provided a break from the usual lessons. The pupils mentioned theatres,
building small models of Viking houses and boats and re-enactment of history.

8.4.3 The motivation of history
The most common pupil response to why history is a subject in the interviews
is that they should learn from history. In several interviews, the pupils
responded that the purpose of the subject was to learn from history and seemed
to regard it as the "correct" answer to the question. The pupils' definition of
learning from history can be divided into three parts: learning from past
mistakes, learning from the past to be able to build into the future and learning
from improper actions to develop norms and morals. The major events make
up the mistakes or incorrect actions that pupils consider should be studied in
order to learn from the past. By learning from the past the pupils say that they
can avoid making the same mistakes as previous generations. This is
mentioned by the pupils as a further mission for history.
The pupils mean that if the present can learn something from the past,
it is important to study the event in order to handle similar events in the future.
Learning from past events is seen as necessary for society to work, otherwise,
pupils say, history would be repeated. In this category, there are several
examples given when pupils deal with different time dimensions
simultaneously.
One other reason the pupils gave for the fact that history is a school
subject is that it is interesting and entertaining. The entertainment aspect of
the subject is reason enough for history to be a school subject according to the
pupils. The dramatic and daunting history is seem as most interesting in the
answers.
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“History is a school subject because it is just how things are” is another
answer the pupils gave. The pupils put the responsibility for the subject and
its content far from themselves, but instead with different institutions in
society. Society has for some reason – the pupils assume for a good one –
decided that history should be a school subject. The pupils that gave these
answers did see other aspects of history as beneficial, for example reading
practice. History as a school subject, however, is viewed as being less
important compared to subjects such as mathematics, Swedish and English.
The questions of who is responsible for the subject content, what
becomes history and how it is selected and also whether the content in the
subject can be trusted were other issues that were discussed connected to
history as a school subject. The pupils put a great deal of trust in archaeology
and say that knowledge of the past can only be reached if the archaeologist
finds things that can prove what has happened or if letters or other documents
with eyewitness accounts are found. Oral traditions that scholars find can also
reveal what the pupils see as the truth about the past. The pupils put trust in
their teacher and their textbooks; they are both believed to give a true account
of what has happened in the past. Otherwise, the pupils declare that they could
themselves establish what was reasonable and likely in the accounts they met.

8.5 The pupils´ historical culture
The dimensions of the pupils' historical culture as shown in the empirical
material are presented here based on Rüsen's definition of historical culture
(2004, 2006, 2013, 2017). The five dimensions of historical culture that Rüsen
defined - cognitive, aesthetic, moral, political and religious - can be seen in
the empirical material. The dimensions of historical culture exists in parallel,
to some extent interact, and overlap. In the interviews, the dimensions of
cognitive, moral and political historical culture were most prevalent but the
religious dimension was apparent too. According to Rüsen, the cognitive
dimension of historical culture aims at formulating a history accepted by all
members of historical culture. The truth that all members of historical culture
can accept is determined by a struggle between arguments concerning the truth
of the past.
That they learn from the past is given by the pupils as the fundamental
reason as to why history is a school subject, and they believe that it is society's
intention with the subject. To learn from the past includes both practical
knowledge and knowledge related to values and morals. Learning from the
past seems to be central to the pupils' understanding of history as a school
subject. The big events recurred when the pupils describe what in the past they
think they can learn from.
The word interesting often recurs in the interviews and the pupils state
that history is interesting in itself, that knowledge of history is valuable in its
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own right. Here is the expression of a cognitive dimension of historical culture
as pupils regard history as a school subject as interesting and that it can give
them knowledge. In the cognitive dimension of historical culture is the truth,
and what is considered true about and in the past is central. The circumstance
that the pupils imagine that there is a historical truth is a prerequisite for their
understanding that they can learn from history as a collective.
The political dimension of historical culture is not particularly
prominent in the pupils' understanding of history as a school subject. The
political dimension of historical culture aims to legitimise the current society
and the political power (Rüsen, 2004). How the pupils motivate and
understand the purpose of history as a school subject are then a part of their
political dimension of historical culture. How they look at the purpose and
legitimacy of history as a school subject is part of how they perceive and
understand society's historical culture. The pupils' understanding of history as
a school subject can provide indications of how their own historical culture
interacts or separates from the historical culture of society as they perceive it
in the form of teaching in history as a school subject. One aspect of the pupils´
political dimension is their understanding that Swedish history should have a
strong position in teaching and in society. The teaching of and about Swedish
history can be based on Rüsen's (2004, 2013, 2017) definition of the political
dimension of historical culture as a part of legitimising the state of Sweden
and the power exercised by the Swedish state over the inhabitants of Sweden.
The teaching then takes place in accordance with the pupils' historical culture,
or they adopt the school’s historical culture as their own.
Studying history as school subject, as a part of forming a moral
character is central to Rüsen's (2006) definition of history awareness and thus
in historical culture. The pupils emphasise the moral dimension of historical
culture in the interviews. The historical examples and stories people use to
create a sense of being their own individual, form their morals and identity
(Rüsen, 2006). The pupils believe that teaching of the subject should help
them shape their own moral dimension of historical culture. The moral lessons
are to some extent collective as the pupils express that "we" will learn from
history. The pupils then express an idea of an understanding that society has a
common historical culture.
In the interview answers, the pupils seem to handle history as a moral
compass, primarily by studying and learning from bad examples in the past.
The actions of people in the past, and their norms and values teach them how
they should not act in the present and the future. When the pupils describe that
they learn from the past, they seem to use cognitive and moral dimensions of
the historical culture they express in the interviews. The moral dimension of
historical culture also carries the norms and values shared by society, and by
highlighting historical examples, these norms and values can be strengthened,
explained and motivated (Rüsen, 2004).
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The aesthetic dimension of historical culture comprises how history is
depicted and is part of all the dimensions of historical culture, as history is
always presented and portrayed in one way or another. The aesthetic
dimension of historical culture means that how the story is presented must be
in a manner that the members of the historical culture accept (Rüsen, 2004,
2017). The aesthetic dimension of historical culture concerns both how the
media are used in teaching and what events and aspects of the past are
involved in the teaching of school history. The pupils must consider that the
teaching of the past is in accordance with their historical culture to accept the
teaching of the subject of history as reliable and relevant (Åström Elmersjö,
2013). In the interviews, it appears that the pupils prefer a teaching they
describe as exciting and interesting and according to their aesthetic dimension
of historical culture.
The pupils' aesthetic dimension of historical culture is expressed by their
interest in the great events in history, what the pupils consider to be exciting
parts of the past. The major events appear to be described in the teaching in a
manner that for the pupils is in accordance with their aesthetic dimension of
historical culture.
The religious dimension of historical culture has only a few utterances
in the empiric material. The statements, however, are in line with Rüsens
criteria for the religious dimension and focus the knowledge of history in order
to missionise.

8.6 A school historical culture
The pupils express a common school historical culture and their understanding
and motivation for the subject is consistent between the different schools. The
understanding they express is about the subject of history, although their
interpretation of history as a phenomenon and history as a school subject are
close to each other. The study shows that pupils' understanding of and
motivation for the subject of history mainly focuses on learning from history
and motivates the content and teaching of the subject from this point of view.
The pupils mentioned the same names of people they considered
important, the same events were pointed out as the major central events, and
the teaching seemed to differ only slightly between the schools. They consider
that all the mediation they encounter is part of the same mediation of history.
The pupils then seem to experience that they are part of the society's
predominant culture, which they come across within and outside school. The
interview answers indicate that the teaching of history mainly focuses on first
order concepts. In previous studies, it has been found that teaching deals with
both the first and second order concepts, but that the first order concepts are
more prevalent (Insulander, Lindstrand, Selander, 2016).
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To learn from history recurs as the motivation for history as a school
subject in their education. The pupils believe that the knowledge, of and about
history, that they need to learn from mainly derives from narratives about
individual actors and events in the past. It is also the big events and the actors
in history that pupils consider relevant to the teaching. What to study in history
is closely linked to why they think they should study this.
The pupils in the study explain historical events with actors’ actions and
thus create chains of events in the past based on the actors’ wills and
intentions. An understanding of the past based on actors' actions usually
represent an idealistic historical view; it is individual people and ideas that
drive history "forward." Another explanation as to why the pupils see the will
of the individual actors as an impelling cause of historical events is that it is
easier to understand and identify such driving forces, since it is closer to their
everyday understanding of why events occur. This view has also been evident
in former studies (see Barton, 2009; Olofsson, 2001, Stymne, 2017). A history
driven by actors is regarded as the opposite of structural history with larger
structures and the long lines of history at the centre of the teaching (Lilliestam,
2013).
The ability to handle the time dimensions of past-present-future is
considered to be one of the foundations of a developed history awareness. As
in previous studies, the pupils in this study have difficulty in operating the
three-time dimension of the past-present-future simultaneously. Instead, they
focus on one of the three (see Hartsmar, 2001; Ingemansson, 2010; Alvén,
2011; Olofsson, 2011). The pupils show an understanding of time but seem to
have difficulties with grasping the great time span that the teaching in grade
five deals with. The pupils perceive the past as a single unified time that can
be seen as a contrast to the present (see Hartsmar, 2001).
The pupils have a comprehension of history as a constant success story.
The statement that history has constant improvements is applied by the pupils
to all parts of life, with the past as a negative comparison point. Clothing, food,
houses, values, norms and morals are in every respect better in present times
than in the past. The results are consistent with the North American pupils in
Barton's study (2009).
The pupils consider all forms of history that they meet as truthful
and as different representations of what really happened in the past. The pupils
do not differ between history within or outside school. It enhances the
conclusion that the pupils´ school historical culture is a part of a society
historical culture. The conclusion that the pupils’ historical culture is a part of
a common historical culture further enhances the fact that the results are in
accordance with results in previous studies done both in and outside Sweden
(see for example Virta 2002; Hayden & Harris, 2010; Löfström 2011; Stolare,
2014; Lilliestam, 2015; Ledman, 2015).
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8.7 Concluding remarks
The study shows that the pupils have a common school historical culture. The
historical culture is similar even though the schools differ regarding the
background of the pupils and differences between the schools regarding
location and variety of pupils. All the pupils formulate a “we” when they talk
about history, society and the future. “We” is also used as an expression for
the present. The “we” indicates that the pupils see themselves as a part of the
society now and in the future and that they also have a common historical
culture. The common historical culture seen in the study is a result of either a
common historical culture in society, adopted by the pupils before the teaching
of history as a school subject, or a common history culture in society that does
not counteract the teaching of history as a school subject. The common history
culture expressed in the interviews could also be a school historical culture
that the pupils adopt as a result of the teaching of history as a school subject.
Based on previous studies and the results in this study, the latter conclusion
seems the most likely. Both pupils who see themselves as a part of the
predominating group in society and the pupils who claim affiliation to other
ethnicities or other groups express a sense of belonging to the common
historical culture, the “we”. History should be taught so that they can learn
from the past in order to use the knowledge in the future.
The results of the study are both in line with and contradict previous
studies, but the results mainly show that younger pupils have the same
perception of and motivation for the subject of history. In future studies it
would be interesting to study whether there are any differences between boys´
and girls´ understanding of the subject of history. Another interesting angle
would be a study of pupils who identify themselves as belonging to minorities
within the Swedish population. Would the “we” then still include themselves
and the bourgeoisie in Stockholm in the year 1520?
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Bilaga 1 Intervjufrågor

Nämn tre saker eller ord som du kommer att tänka på när du hör ordet historia.
Vad brukar ni göra på historielektionerna i skolan? Vad tycker ni om
läroboken?
Vilken typ av undervisning föredrar ni och vilka arbetssätt använder ni i
historieundervisningen?
Är det något ni vill ändra på i historieundervisningen? (Här är tänkta
följdfrågor om de vill läsa mer om någon epok eller område, om de vill
ha andra undervisningssätt och/eller mer/mindre av något)
Hur får vi kunskap om vad som har hänt i historia, hur vet vi vad som ska stå
i läroböckerna?
Varför tror ni att historia är ett ämne i skolan?
Vem tror ni har bestämt att historia ska vara ett skolämne?
Vem beslutar över innehållet i historia?
Är viktigt att ha historia i skolan, i så fall varför?
Vad är viktigt i historia?
Vad behövs historia till i samhället?
Kommer ni behöva historia när ni blir vuxna?
Hur möter ni historia utanför skolan?
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Bilaga 2 Brev till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 5
Hej,
Mitt namn är Karin Sandberg och jag är doktorand i didaktik vid Mälardalens
Högskola. I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på hur elever resonerar om
och uppfattar skolämnet historia. För att ge eleverna en röst i den pågående
skolforskningen ämnar jag genomföra intervjuer med elever i årskurs fem.
Avhandlingens frågeställningar och syfte ska försöka besvaras genom elevintervjuer. Ert barn tillfrågas härmed om deltagande i intervjun.
Avhandlingsarbetet planeras vara klart hösten 2017 och skolan kommer få ett
exemplar av avhandlingen så eleverna får se hur de har bidragit till
avhandlingen och därmed till skolforskningen. Intervjun kommer ta ungefär
en halvtimme och frågorna koncentreras kring historia som skolämne och
utanför skolan, frågorna bifogas. Eleverna intervjuas två och två, tre och tre
eller enskilt, eleverna får välja själva. Beroende på elevernas svar kan fler
följdfrågor än de angivna komma att ställas men de behandlar alla historia som
skolämne i eller som samhällsfenomen, eleverna kommer inte ombes att
berätta något om deras egna personliga historia om de inte vill. Intervjuerna
kommer ta mellan en halvtimme och trekvart, beroende på hur många eleverna
är. Tidpunkten för intervjuerna kommer väljas av skolan för att inkräkta så lite
som möjligt på undervisningen.
För att delta behöver eleverna ert samtycke samt samtycka själva. Både
ni och eleverna kan utan att ange någon förklaring ta tillbaka detta samtycke
och eleverna får när som helst avbryta intervjun om de så vill. Elevernas
utlovas integritet och intervjusvaren eller deras identitet kommer inte spridas
till någon tredje part, de transkriberade intervjuerna och inspelningarna
kommer förvaras på Mälardalens högskola och endast vara tillgängliga för
forskning. Hör gärna av er ifall ni har några frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning
Karin Sandberg
Karin.m.sandberg@mdh.se 021-10 16 59

Handledare:
Staffan Stranne staffan.stranne@mdh.se 021-10 70 98
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Huvudhandledare
Docent i historia
Niclas Månsson
Handledare
Professor i pedagogik

Laila Niklasson
Handledare
Docent i pedagogik

(Namn)_______________________________________ i klass 5
Får delta i intervjuer
Underskrift vårdnadshavare:
___________________________________________________
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Bilaga 3 Brev till elever

Till elever i årskurs 5
Hej,
Mitt namn är Karin Sandberg och jag är doktorand i didaktik vid Mälardalens
Högskola. Att studera didaktik innebär att jag studerar skolan, skolämnen och
hur ämnen lärs ut. Jag intresserar mig för hur elever resonerar om historia och
uppfattar ämnet historia. För att ta reda på detta har jag tänkt intervjua elever
i årskurs fem. Med hjälp av svaren på intervjufrågorna ska jag skriva en
avhandling, en bok, som handlar om hur elever i årskurs fem tycker och tänker
om historieämnet. En sådan avhandling är viktigt för de som undervisar i
skolan, för de som bestämmer över skolan och för de som forskar om skolan.
Avhandlingen ska vara klar hösten 2017 och er skola ska få ett exemplar så ni
kan se vad ni har hjälpt till att skapa. Intervjuerna kommer ta mellan en
halvtimme och tre kvart, beroende på hur ni svarar och hur många ni är som
intervjuas i taget. Ni får välja om ni vill vara två, tre eller själva när jag
intervjuar er. Frågorna handlar om historia som skolämne och historia i
samhället i stort, frågorna finns med längre ner. Beroende på hur ni svarar
kanske frågorna ändras men alla frågor handlar om historia som skolämne
eller historia i samhället.
För att delta behöver du säga ja till att vara med i intervjun, dina vuxna
måste också godkänna att du medverkar i intervjun. Du eller dina vuxna kan
utan att ange någon förklaring ta tillbaka ert medgivande till att var med och
när som helst avbryta intervjun om du så vill. Vilka ni är som deltar i kommer
hemlighållas för alla utanför skolan och inte spridas till någon, de utskrivna
intervjuerna och inspelningarna kommer förvaras på Mälardalens högskola
och endast vara tillgängliga för forskning. Hör gärna av er ifall ni har några
frågor.
Med vänlig hälsning
Karin Sandberg
Karin.m.sandberg@mdh.se 021-101659
Namn:________________________________________________________
Jag vill vara med i intervjuerna

172

173

MÄLARDALENS STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Editors:
Andreas Ryve, Laila Niklasson, Annette Sandberg och Marie Öhman
1. Andreas Ryve (2006). Approaching Mathematical Discourse: Two
analytical frameworks and their relation to problem solving interactions.
Doctoral dissertation (Matematik/tillämpad matematik). ISBN 91-85485-13-6
2. Margareta Enhag (2006). Two dimensions of Student Ownership of
Learning during Small-Group Work with Miniprjojects and Context Rich
Problems in Physics. Doctoral dissertation (Naturvetenskapernas och
teknikens didaktik). ISBN 91-85485-31-4
3. Per Sund (2008). Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens
socialisationsinnehåll- implikationer för undervisning för hållbar utveckling.
Doctoral disseration (Naturvetenskaperna och teknikens didaktik). ISBN 9185485-88-8
4. Tor Nilsson (2011). Kemistudenters föreställning om entalpi och relaterade
begrepp. Doctoral disseration (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik).
ISBN 978-91-7485-002-4
5. Susanne Engström (2011) Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa:
Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysisklärares olika strategier
för energiundervisning. Doctoral disseration (Naturvetenskapernas och
teknikens didaktik). ISBN 978-91-7485-011-6
6. Kamran Namdar (2012). In the Quest of the Globally Good Teacher:
Exploring the need, the possibilities, and the main elemets of a globally
relevant core curriculum for teacher education. Doctoral dissertation
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-058-1
7. Annica Engström (2012). Dimmornas bro. En berättelse konstruktionen
och iscensättande av kliniska adjunkter. Doctoral disseration (Didaktik).
ISBN978-7485-083-3
8. Elisabeth C. Andersson (2013). En utbildning i precessledarskap avseende
mångfald: utvärdering och aktionsforskning. Licentiate thesis ISBN 978-917485-101-4
9. Tina Hellblom- Thibblin, Gunilla Sandberg, Sussanna Andersson & Anders
Garpelin (2013). LÄSA-SKRIVA-RÄKNA. Varför når inte alla skolans mål
trots de insatser som sätts in? Refereegranskad forskningspublikation. ISBN
978-91-7485-126-7

10 Mehrdad Darvishpour & Pirjo Lhdenperä (2014). Honour-Related
Problems in School Contexts in Sweden- theoretical perspective and
prevention. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-154-0
11. Tuula Kojlonen (2014). Finnish teacher guides in mathematics- resources
for primary school teachers in designing teaching. Licentiate thesis
(Didaktik). ISBN 978-91.7485-158-8
12. Linda Ahl (2014). Approaching curriculum resources- examining the
potential of textbooks and teachers guides to support mathematics learning
and teaching. Licentiatie thesis (Didaktik). ISBN 978-91-7485-159-5
13. Benita Berg (2014). Lgr11- stöd eller begränsning? Lärares röster om
styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning.
Licenciate thesis (Didaktik) ISBN 978-91-7485-169-4
14. Pirjo Lahdenperä (red). (2014) Forskningscirkeln- en mötesplats för
samverkan. Refereeegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485167-0
15. Samira H. Hennius (2014). ”Vi kan skriva förargument och sedan
motargument”. Om deliberativa samtal i undervisningen i svenska som
andraspråk på högskolenivå. Doctoral disseration (Didaktik). ISBN 978-917485-174-8
16. Martina Norling (2015). Förskolan- en arena för social språkmiljö och
språkliga processer. Doctoral disseration (Didaktik). ISBN 978-91-7485-184-7
17. Jonas Nordmark (2015). Med en framtida demokrat som adressat:
föreställningar om framtid i svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010.
Doctoral disseratation (Didkatik). ISBN978-91-7485-4
18. Daniel Brehmer (2015). Problem solving in Mathematics Textbooks.
Licentiate thesis (Didaktik). ISBN 978-91-7485-195-3
19. Roger Andersson (2015). Ett lysande experiment- en studie av
lärandeprogressionen vid lärande med datorstöd i optik. Licentiate Thesis
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-215-8
20. Lena Hoelgaard (2015). Lärarhandledningen som resurs: en studie av
svenska lärarhandledningar för matematikundervisningen I grundskolans
årskurs 1-3. Licentiate thesis (Didaktik) 978-91-7485-219-6

21. Gunnlaugur Magnússon (2015). Traditions and Challenges. Special
Support in Swedish Independent Compulsory Schools. Doctoral dissertation
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-225-7
22. Maria Larsson (2015) Orchestring Mathematical Whole-Class
Discussions in the Problem- Solving Classroom. Theorizing Challenges and
Support for Teachers. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485242-4
23. Elisabeth Ekegren Johansson (2016) Jag vill bli bemött för den jag är:
Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik.
Licentiate thesis (Didaktik) ISBN 978-91-7485-257-8
24. Pernilla Sundqvist (2016). Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag
är vi mer medvetna om vad vi kallar teknik. Personalens beskrivningar av
teknik som innehållsområde i förskolan. Licentiate thesis (Didaktik). ISBN
978-91-7485-259-2
25. Jannika Lindvall (2016). Supporting Instructional Improvement at Scale.
The Role of Teacher Professional development Programs and Mathematics
Curriculum Materials. Licentiate thesis (Didaktik). ISBN 978-91-7485-265-3
26. Annaliina Gynne (2016). Languaging and Social Positioning in
Multilingual School Practices. Studies of Sweden Finnish Middle School
Years. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-274-5
27. Linda Jonsson (2016). Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i
religionsläraruppdraget. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-917485-288-2
28. Patrik Gustafsson (2016). Frameworks for task design and technology
integration in the mathematics classroom. Licentiate thesis (Didaktik). ISBN
978-91-7485-289-9
29. Johannes Rytzler (2017). Teaching as Attention Formation. A Relational
Approach to Teaching and Attention. Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN
978-91-7485-308-7
30. Mia Heikkilä (2017). Finländska lärares medverkan i läroplansarbete. En
studie av processen kring implementering av ny läroplan 2016.
Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485-315-5

31. Anders Garpelin & Anette Sandberg (red.) (2017). Barn och Unga i Skola
och Samhälle. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 978-91-7485326-1
32. Ulrika Larsdotter Bodin (2017). Förskolelärarens yrkeskunnandeFörskollärares erfarenheter av praktiskt handlande i pedagogisk verksamhet.
Licentiate thesis (Didaktik). ISBN 978-91-7485-324-7
33. Mia Hekkilä & Anne Lillvist (red.) (2017). Flerspråkighet för lärande i
förskola, förskoleklass och årskurs ett. Perspektiv från tre
samproduktionsprojekt. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN 97891-7485-333-9
34. Jannika Lindvall (2017). Critical Features and Impacts of Mathematics
TeacherProfessional
Development
ProgramsComparing
and
Characterizing Programs Implemented as Scale. Doctoral dissertation
(Didaktik). ISBN 978-91-7485-341-4
35. Eva Ärleman-Hagsér & Marie Öhman (red.) (2018). Högskolepedagogisk
utveckling i teori och praktik. Refereegranskad forskningspublikation. ISBN
978-91-7485-341-4
36. Ester Catucci (2018). Att undervisa de yngsta barnen i förskolan.
Licentiate thesis. (Didaktik) ISBN 978-91-7485-396-4
37. Kristina Jonsson (2018). Socialt lärande – arbetet i fritidshemmet.
Licentiate thesis (Didaktik). ISBN 978-91-7485-397-1
38. Karin Sandberg (2018). Att lära av det förflutna- Yngre elevers förståelse
för och motivering till skolämnet historia. Doctoral dissertation (Didaktik).
ISBN 978-91-7485-392-6
Mälardalen Studies in Educational sciences is a series of doctoral
dissertations, licentiate theses and peer-reviewed research publications.

