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ABSTRAKT 
 
Det huvudsakliga syftet med vår uppsats kan beskrivas som varande att undersöka 
fyra lärares definition av och resonemang kring historiemedvetande. Vidare ville vi 
även medvetandegöra oss om hur dessa fyra gymnasielärare i historia arbetar med att 
utveckla elevernas historiemedvetande i sin undervisning. Vår undersökning bygger 
på kvalitativa intervjuer ur vilka vi induktivt uttolkat svar på ovanstående frågor. 
Studien visade på att de lärare som intervjuades besatt en hög grad av medvetenhet 
om och insikt i begreppet historiemedvetande, vidare gav också respondenterna prov 
på ett flertal uppslag kring hur utvecklandet av historiemedvetande kan 
implimenteras i densamma. Studien gav också en diversifierad bild av dessa lärares 
syn på historiemedvetandets värde, nödändighet och funktion. De metoder för 
utvecklandet av historiemedetandet som ivrigast förespråkades var användningen av 
diskussion, dialog och dialektik som medel för arbetet med skapandet och 
upprätthållande av ett historiemedvetande. Ytterligare någonting som framhölls var 
värdet av att arbeta med strategier för motivering och lustbetong i undervisningen. 
Slutligen fann vi mellan respondenternas svar och relevanta styrdokument och 
pedagogisk teori en hög grad av korrelation.  
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PROLOG 
 

"Se denna port, dvärg!" Sade jag vidare, "den har två ansikten. Två vägar möts 
här; dem har ännu ingen gått till slut. Denna långa gata tillbaka, den räcker en 
evighet. Och denna långa gata utåt, det är en annan evighet. De motsäger 
varandra, dessa vägar; de stöta varandra rätt för huvudet; och här vid denna port 
är det de gå till hopa. Portens namn står skrivet ovan: Ögonblick. Men den som 
följde en av dem längre och längre bort: tror du, dvärg, att dessa vägar evigt 
skulle motsäga varann?" "Allt rakt ljuger", mumlade dvärgen föraktfullt. "All 
sanning är krum, tiden är själv en cirkel."1  

 
- Also sprach Zarathustra... 
 
Om vi försöker oss på att av detta skapa en allegori blir den nietzscheanska figuren 
Zarathustra, med fördel, läraren medan dvärgen kan liknas vid den elev som läraren 
tagit i beskydd. Vad vill Nietzsche, via Zarathustra, förmedla till oss? Kanske inte så 
mycket att Zarathustra, läraren, i föregående textavsnitt äger företräde framför 
eleven, dvärgen, i det att denne ger sig an att tolka tiden och sanningen. Dvärgens 
cynismer tjänar som ekvilibrium för den diskussion kring tid, verklighet och 
medvetande som Nietzsche för. Zarathustra försöker säga oss något om tidens och 
rymdens oändlighet och oavbrutna kontinuum. I detta kontinuum ser Zarathustra en 
dynamik, en ögonblickets magi i vilket verkligheter ur olika tidsperspektiv möts, 
möts i porten till verkligheten; porten Ögonblick. Dvärgen har en mer nyktert 
lakonisk utblick på sakförhållandena. När dvärgen säger att allt rakt ljuger säger 
denne likafullt att detta kontinuum upphävs av verkligheten själv genom 
medvetandet om den och medvetandet om dess cirkularitet. Att all sanning skulle 
vara krum skulle kunna tolkas som ett uttryck för att det ligger i subjektets hand att, 
genom eget temperament, tolka den. I denna del av Zarathustras argumentation med 
dvärgen framstår Zarathustra som den rabiate tidsteoretikern medan dvärgen synes 
vara den historiemedvetne, den som förstår att svunnen tid, nutid och kommande tid 
är med varandra befryndade.2 Argumentationen fortsätter... 
 

Se", sade jag vidare, "detta ögonblick! Från denna port Ögonblick löper en lång 
evig gata bakåt; bakom oss ligger en evighet. Måste icke alla löpande ting redan 
en gång hava lupit denna gata? Måste icke alla skeende ting redan en gång hava 
skett, gjorts, lupit härförbi? Och om allt redan har funnits till, vad anser du, 
dvärg, om detta ögonblick? Måste icke även denna port hava funnits till en gång 
förr? Och äro icke alla ting på sådant sätt fast sammanknutna att detta ögonblick 
drager alla kommande ting efter sig? Alltså även sig själv? Ty alla löpande ting 
och även denna långa gata utåt - måste de än en gång löpa! Och denna 
långsamma spindel som krälar i månskenet och detta månsken självt och jag och 
du i porten, viskande med varandra, viskande om eviga ting - måste vi icke alla 
redan hava funnits till förut- och återkomma och löpa denna andra gata utåt, 
framför oss, denna långa hemska väg- måste vi ej evigt återkomma?" Sålunda 
talade jag, saktare och saktare; ty jag fruktade mina egna tankar och baktankar. 
Då, plötsligt, hörde jag en hund yla i närheten. Hade jag någonsin hört en hund 
yla så? Min tanke lopp tillbaka. Ja! Då var jag barn, i fjärmaste barndomen...3 

 
- Erneut sprach Zarathustra! 
                                                
1 Nietzsche 1982, s. 144 
2 ibid. 
3 Nietzsche 1982, s. 144-145 
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... i det att Zarathustra, på sätt och vis, retirerar mot den ståndpunkt, dvärgens, att 
tiden, likt spindeln i månskenet, krälar i samma nät som den tidigare; i sken av 
samma måne spunnit. I tanken retirerar Zarathustra till barndomen då han hör en 
hund skalla. I det ögonblicket utkristalliseras den tanke han tidigare gett uttryck för i 
det att han äger att alla ting är fast sammanknutna i ögonblicket och att detta drar de 
kommande och varande tingen efter sig. Den gata, den evigt lupande, som 
Zarathustra talar om blir till ett uttryck för tidens kontinuum och likt dvärgen 
medvetandegör sig Zarathustra om tidens cirkelrörelse.4 Är inte läraren i detta 
eleven? Vem skall lära sig vad och av vem? Är det tiden som skall lära oss eller är 
det vi som skall lära oss av tiden? Den historiemedvetne vet bot på sådan demens, 
den historiemedvetne kan betvinga Kronos, bota hans perversion och träda in i 
porten Ögonblick ...  
 

                                                
4 ibid. 
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1 INLEDNING 
 
Att säga att begreppet och fenomenet historiemedvetande skulle vara något för 
blivande lärare, så som oss, relevant vore en svår underdrift. Att medvetandegöra sig 
om och utforska historiemedvetandets karaktär definierat av, i ämnet insatta, 
didaktiker samt dess faktiska grad av aktualitet för, i skolverksamhet aktiva, lärare 
ser vi som en skyldighet då det, i linje med det generella läraruppdraget, och enligt 
Zander faktiskt krävs av oss för att kunna ge eleverna färdigheter för en lyckosam 
metamorfos till fungerande samhällsvarelser så som önskas i nationella 
styrdokument: 
 

Utan ett historiemedvetande skulle vi inte kunna existera som individer och 
samhällsvarelser.5 

 
Enligt citatet ovan är således medvetande om historiemedvetande ett kraftfullt 
redskap för alla lärare i uppdraget att habilitera de individer denne möter i sin 
verksamhet. Vad styrdokumenten beträffar säger dessa: 
 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska 
befästas genom under- visningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet 
och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingsgrunder.6 
 

 
Vidare är ämnet, i sig självt, intressant att studera om inte annat så för att bättre 
kunna förstå och åtskilja de i sammanhanget närliggande begreppen: 
historiemedvetande, historiskt medvetande och historiemedvetenhet. Med andra ord 
finns det en rent förståelsemässig aspekt att uppfylla med skrivandet och läsandet av 
denna uppsats. Självfallet är också detta, förtrogenheten med och förståelsen av 
begreppet något som förhoppningsvis ska kunna omvandlas till så kallad ”praktisk 
lärarkunskap” och användas i syfte att styra den undervisning som av framtida lärare 
ämnas bedrivas in i konstruktiva och medvetet skapade utvecklingszoner för 
historiemedvetande. 

                                                
5 Zander 2009, s. 48 
6 Lpf 94, s. 3-4 
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2 SYFTEN OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Under denna rubrik presenteras de syften och de frågeställningar som ligger till 
grund till denna undersökning. 

2.1 Syften 
 
Syftet med vår undersökning är att utröna om och hur fyra lärare i historia medvetet 
reflekterar kring elevers historiemedvetande. Vidare är det också av intresse att få 
reda på hur pass medvetet de arbetar med att utveckla elevernas historiemedvetande 
genom den undervisning de bedriver och vilka pedagogiska teorier som går att spåra 
i detta.  
 

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur definierar fyra lärare begreppet historiemedvetande och hur väl stämmer 
detta överens med den definition som litteraturen ger vid handen? 

• Hur reflekterar dessa lärare kring begreppet historiemedvetande vad gäller 
dess värde, funktion och nödvändighet? 

• Är skapandet av ett historiemedvetande en, för de lärare som ingår i 
undersökningen, medveten del av undervisningen och, om så är fallet, på 
vilket sätt? 

• Hur ser dessa lärare på skapandet av ett historiemedvetande hos eleverna satt 
i relation till vad som framställs i styrdokument och litteratur kring de fyra 
F:en?  

• Går det att spåra pedagogisk teori i respondenternas svar? 
 

 
 

2.3 Disposition 
 
Denna uppsats tar sin början i ett bakgrundskapitel vari för studien relevanta 
avgränsningar, begreppsdefinitioner, didaktiska kopplingar, tidigare forskning, 
pedagogisk problemformulering tas upp. Bakgrunden sammanfattas under rubriken 
bakgrundssammanfattning. Under rubriken metod följer sedan en redogörelse för 
metodologiska överväganden som gjorts i förhållande till det studerade materialet 
samt en redogörelse för hur den insamlade datan har bearbetats och vilka etiska 
överväganden som gjorts. Efter detta kommer en redogörelse för den insamlade 
datan, samlat och framställt i förhållande till intervjufrågorna i ett resultatkapitel. På 
detta följer, slutligen, en diskussion där vi försöker att dra slutsatser utifrån de för 
uppsatsen uppställda frågeställningarna. Uppsatsen avslutas med sammanfattande 
slutsatser, förslag till vidare forskning och, utanför uppsatsen, en epilog i vilken 
prologen följs upp. 
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3 BAKGRUND 
 
I följande text presenteras avgränsningar för studien. Sedan görs ett försök till 
begreppsdefinition genom det att vi ser till gemensamma nämnare och urkunder mot 
vilka de studier som tidigare gjorts på ämnet blickat. Vidare görs ett försök att 
bredda och fördjupa diskussionen kring begreppets betydelse och innebörd genom ett 
genomgående av, för begreppet relevant, filosofisk diskussion främst förmedlad av 
Karl Popper och Marc Bloch. Därpå följer en presentation av historiemedvetande i 
kursplaner och styrdokument samt i förhållande till de fyra F:en. Därefter följer en 
genomgång av den pedagogiskteoretiska problematisering som senare, delvis även 
den, kommer att ligga till grund de för resonemang som förs i resultat- och 
diskussionskapitlen. Sedan presenteras tidigare forskning på temat 
historiemedvetande, såväl didaktisk som begreppsteoretisk.  Kapitlet avslutas med en 
bakgrundssammanfattning.  
 

3.1 Avgränsningar gentemot närbesläktade begrepp 
 
I följande textavsnitt presenteras avgränsningar gentemot närbesläktade begrepp. De 
begrepp som berörs och görs åtskillnad emellan är historiemedvetande, 
historiemedvetenhet och historiskt medvetande.  
 
I den historiedidaktiska litteraturen rörande ämnet, under rubriken 
historiemedvetande, har det ofta diskuterats tre stycken närbesläktade, men under 
ytan ändå skilda, begrepp. De begrepp som lagts under samlingsnamnet 
historiemedvetande har varit begreppen: historiskt medvetande, historiemedvetenhet 
och historiemedvetande.7 Det begrepp som främst ämnades studeras, vad gäller 
lärares definition av och uppfattning om, var det sistnämnda, ergo 
historiemedvetande. Historiemedvetande har definierats enligt följande: 

 
 Uppfattningar om hur dåtid – nutid - framtid är relaterade till varandra.8 

 
Peter Aronsson gör, vidare, i sin bok Historiebruk en uppdelning mellan 
förutnämnda tre och i hans diskussion kring dessa finner man stöd för att det är 
uppfattningen av den tredje, historiemedvetande, som verkligen är värt att studera. 
 

Jag uppfattar den tredje användningen som den analytiskt vidaste och därför 
öppen för de preciseringar som 1 och 2 kan innebära för olika syften.9 

 
Likaså ansåg vi, och det är på grundval av detta vi valde att göra vår avgränsning, att 
utforskandet av tankar kring historiemedvetande var det för studien mest relevanta då 
det, som Aronsson skriver, är analytiskt vidare och mest betydelsefullt att studera då 
det i sig kan tänkas inrymma svar som kan relateras till de båda föregående.10 
 

                                                
7 Aronsson 2004, s. 67f 
8 Aronsson 2004, s. 68 
9 Aronsson 2004. s. 68 
10 ibid. 
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Som argument för valet av den tredje definitionen, historiemedvetande anför 
Aronsson, som tidigare nämnts i bakgrundsavsnittet till denna studie, att de två första 
alternativen, historiskt medvetande och historiemedvetenhet, lämnar möjligheter för 
användaren av dem att vara historielös; att sakna vetande om dåtiden och därmed 
också förmåga att placera sig själv i den historiska cykeln.11 Därför blev dessa två 
alternativ också värdelösa för vår studie då det var värdet, funktionen och 
nödvändigheten vi ville studera. Att studera tankar kring något som kan innehas 
samtidigt som det ger förutsättningar för att vara historielös, fann vi inte uppbyggligt 
eller ämnesdidaktiskt givande. 
 

3.2 Definition av begreppet historiemedvetande 
 
I kommande stycke definieras begreppet historiemedvetande utifrån lexikal och 
ämnes- eller områdesspecifik litteratur. I slutet av stycket preciseras definitionen 
varpå en förklaring av för begreppet bärande element vidhäftas. 
 
En lexikal definition av begreppet historiemedvetande lyder enligt följande: 
 

historiemedvetande, uppfattning om det närvarandes plats i tiden, ofta 
förbunden med en föreställning om att olika tidsskeden har olika karaktär. Det 
kan innefatta nuets förhållande till klichéartade föreställningar om det förgångna, 
t.ex. "den mörka medeltiden" och "den gamla goda tiden", men också 
sofistikerade föreställningar om hur människor uppfattar samhällelig 
förändring.12 

 
Historiemedvetande är, som den lexikala definitionen visar, ett begrepp som kan 
uppfattas på flera olika sätt. Något som dessa uppfattningar har gemensamt är att 
begreppet ofta enligt citatet syftar tillbaka till en uppfattning om dåtiden, men har en 
återkoppling till nutid och, i viss mån, även framtid då människan genom sitt 
historiemedvetande förvärvar förmågan att sätta historiska – dåtida - sakförhållanden 
i förhållande till sig själv i ett såväl samtida som framtida perspektiv. Ett mer konkret 
exempel på detta skulle kunna vara att man genom att se till historiska och dåtida 
händelseförlopp faktiskt tror sig kunna säga något om vad som i nuläget eller den 
närstående framtiden kommer att ske. På detta sätt blir ett historiemedvetande ett 
redskap för samhällsanalys och förståelse för det egna självet i tidskontexten. Ett 
historiemedvetande kan också, som citatet ovan visar, bestå av samtida 
föreställningar av dåtiden. I detta blir det såväl en spegel av sin samtid i och med att 
vissa värderingar och mentalitetsaspekter synliggörs genom att man i nutid belägger 
dåtiden med vissa föreställningar, som ett vittne om arv och medvetenhet om 
detsamma.13 
 
Eller som annaleshistorikern Marc Bloch framställer det: 

 

                                                
11 ibid. s. 68 
12 Historiemedvetande <http://www.ne.se/historiemedvetande>. Avläst den 16/11 
2009 13:04 
13 Historiemedvetande <http://www.ne.se/historiemedvetande>. Avläst den 16/11 
2009 13:04 
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Certainly, we no longer consider today, as Machiavelli wrote, and as Hume or 
Bonald thought, that there is, in time, ”at least something which is changeless: 
That is man.” We have learned that man, too, has changed a great deal in his 
mind…14 

 
Ergo, det som upplevs som bestämt och oföränderligt är det i sanning inte. Detta ger 
också en fingervisning om att det sätt som vi ser på dåtiden nu, skiljer sig från det 
sätt på vilket dåtidens människor såg på sin samtid och det är detta som synliggörs 
när människan får till uppgift att orientera sig i det kontinuum som historien utgör.15 
 
Marc Bloch ger också vägledning i det att han griper an problemet med att definiera 
vad som verkligen blir historia, detta görs genom problematisering av 
sakförhållandet mellan tidens, oupphörliga, progression och förståelsen av 
densamma i förhållandet dåtid – samtid – framtid.16  
 

There is one problem especially, which raises the very raison d’être of our 
studies. Let us assume two consecutive periods taken out of the uninterrupted 
sequence of ages. To what extent does the connection which the flow of time 
sets between them predominate, or fail to predominate, over the differences born 
out of the same flow? Should the knowledge of the earlier period be considered 
indispensable or superfluous for the understanding of the later?17 

 
A propos medvetande om tid och människans förmåga att relatera perioder av tid, det 
som senare eventuellt beläggs med epitetet historia, så ställer här Bloch en viktig, 
dock retorisk, fråga. Den retoriska frågan angående beroendet mellan olika 
tidsrymder och beroendet som nödvändighet för att kunna förklara de olika 
tidsrymderna, är en retorisk fråga som beskriver kärnan i vad historiemedvetande är. 
Kan man ha ett historiemedvetande utan att ha förståelse för det förgångna och utan 
att ställa en föregående tidsperiod i förhållande till en efterkommande? Vid en 
närmare analys av den lexikala definitionen av vad historiemedvetande innebär, satt i 
förhållande till Blochs resonemang, så är detta ett påstående som svårligen kan hålla, 
detta då historiemedvetande är en förståelse för relationerna mellan dåtid och dåtid, 
samtid och dåtid och slutligen samtid och framtid. För ytterligare förankring i teori 
och som bevis för att det påstående kring interkonstellation (dåtid – samtid – framtid) 
som här lyfts fram, i förhållande till begreppet historiemedvetande, här hänvisas 
läsaren till Peter Aronsson som på temat historiemedvetande, skriver att: 
 

[Ett historiemedvetande förutsätter medvetenhet om historien men] I relation till 
betydelserna historiskt medvetande och historiemedvetenhet kan man däremot 
vara historielös: man kan sakna kunskap om det förflutna och man kan sakna 
förmåga att förstå sin egen plats i det historiska flödet. Här har begreppet enlig 
min mening sin viktigaste plats. Det blev även tydligt att en uppfattning om det 
”väsentliga” i historien, antingen för mig eller för en större grupp, är närmast 
nödvändig – och samtidigt allt svårare att upprätthålla då mer och mer stoff 
anses tillhöra inte bara det förflutna utan det historiskt vetbara.18 

 

                                                
14 Bloch 1964, 35 
15 ibid. 
16 ibid. 
17 Bloch 1964, s. 24 
18 Aronsson 2004, s. 68 
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Aronsson visar här på det som i tidigare avsnitt försökts lyftas fram, nämligen att 
innehavandet av ett historiemedvetande förutsätter en förmåga att kunna koppla dåtid 
till samtid.19   

 
 
Vid ytterligare blickande mot litteraturen i ämnet finner man flera, varandra 
närbesläktade, ytterligare till definitioner. Många av de studiosi som gripit sig an att 
definiera och problematisera begreppet historiemedvetande har, i sin tur, blickat mot 
en och samma källa; nämligen Karl-Ernst Jeisman. Jeismans definition, ur Hartsmars 
bok Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en tidskontext där Jeismans artikel 
Geschichts bewusstsein ur Handbuch der geschichtsdidaktik från 1979 refereras, 
lyder: 
 

1. Historiemedvetande är den ständiga närvarande vetskapen om att alla 
människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i 
tid, det vill säga att de har en härkomst och framtid och utgör inte något som är 
stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.  
2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 
3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 
uppfattning. 
4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 
beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen.20  

 
Historiemedvetande är alltså, i Jeismans begreppsvärld, ett komplex av förmågor 
knutna till förmågan att kunna tolka sin egen och sina samtidas plats i tiden i 
förhållande till den tid som flutit och den som kommer att flyta.21 
 
Efter att ha visat på hur historiemedvetande som begrepp har tolkats är det nu tid att 
komma fram till ett gemensamt uttryck för vad historiemedvetande är utifrån de 
begreppsdefinitioner som ställts upp i detta avsnitt. För denna uppsats vidkommande 
kan alltså historiemedvetande sägas vara: En medvetenhet och förståelse av vad som 
i dåtid hänt och förmågan att kunna ställa företeelser i olika tidsrymder i förhållande 
till varandra. I mångt och mycket uppfattas alltså historiemedvetandet som ett 
medvetande om kausala sammanhang och allmän kausal struktur.22  
 
Om kausalitet har filosofen Karl Popper uttalat sig i boken En värld av 
benägenheter. Han menar, och hänvisar i detta till Descartes, att kausaliteten 
fungerar likt ett urverk. När en kugge sätter igång själva urverket så har man uppnått 
ett kausalt tillstånd där fårhållandet orsak - verkan blir själva själen i urverket. 23 Med 
ett historiemedvetande så är det just detta kausala tillstånd man uppnår då man, i 
kraft av sitt medvetande, kan spåra orsaker i dåtiden och samtiden och förklara 
verkan i samtid och framtid. Likt kausalitet blir historiemedvetande ett urverk. Ett 
verktyg att förstå och sätta medvetandets kugghjul i rullning.24 

                                                
19 ibid. 
20 Hartsmar 2001, s. 77-78 
21 ibid. 
22 ibid. 
23 Popper 1996, s. 30ff 
24 ibid. 
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3.3 Historiemedvetande i kursplaner och styrdokument 
 
I denna del beskrivs hur historiemedvetande kan ses på genom ett raster av 
kursplaner och nationella styrdokument. 
 
I och med att de överordnade målet för denna uppsats är att synliggöra lärares 
medvetenhet om och verksamhet kring historiemedvetande, är det på sin plats att 
göra vissa kopplingar till de dokument som reglerar en lärares verksamhet. 
 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska 
befästas genom under- visningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet 
och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att människor får 
en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska 
utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.25 

 
Speglat i detta citat kan historiemedvetande ses som en av de mest viktiga 
förmågorna eller egenskaperna för att kunna förstå och leva sig in i andras situation, 
för att kunna tillskansa sig en värdegrund. Vidare är historiemedvetandet viktigt för 
att eleven, genom medvetenhet om det egna kulturarvet och värdegrunden, skall 
kunna införlivas i samhället som en fullvärdig samhällsmedborgare, medveten om 
det arv av demokrati och västerländsk humanism av vilket denne är en bärare.26 
 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […]fördjupar sitt 
historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv i 
studierna inom andra ämnen.27 

 
Här ses en tydlig koppling mellan det som enligt ämnesplanen för historieämnet på 
gymnasiet skall eftersträvas, och det som valts som studieobjekt för denna uppsats: 
Historiemedvetandet. Här befästs nödvändigheten att, i skolan, sträva efter 
utvecklandet och uppnåendet av ett historiemedvetande.  Som citatet också visar är 
historiemedvetande heller inte någon isolerad förmåga som man bara har nytta av 
inom historieämnet. Historiemedvetandet är viktigt för uppnåendet djupare förståelse 
och penetration av flera, kanske till och med alla, ämnen.28 
 

3.4 Historiemedvetande i förhållande till de fyra F:en  
 
Under denna rubrik sätts den tidigare framtagna definitionen av begreppet 
historiemedvetande i relation till kunskapsteori i form av de fyra F:en: Fakta, 
förståelse, förtrogenhet och färdighet. 
 

                                                
25 Lpf 94, s. 3-4 
26 ibid. 
27 Ämnesplan Historia 
<http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia>. 
Avläst den 28/11 2009 11:56 
28 ibid. 



 

 

12 

De fyra F:en fungerar som kategorier för olika typer av kunskap och är ofta väldigt 
lätta att relatera till strävans- och uppnåendemål i styrdokument och läroplan. 
Historiemedvetande är en förmåga som skulle kunna kategoriseras under flera av 
dessa.29 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. […] 
Undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla 
beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan 
till dynamiskt tänkande.30 

 
Enligt, och i förhållande till, den definition av begreppet historiemedvetande som 
tidigare gjorts i denna uppsats kan man se en nära koppling mellan de fyra F:en och 
nämnda begrepp. För att inneha ett historiemedvetande så måste man vara medveten 
om historiska fakta i form av att man känner till de olika tidsepokerna. Vidare krävs 
en förståelse för dessa för att kunna se sambanden dem emellan. När det gäller F:en 
färdighet och förtrogenhet så är dessa stationer man kommer till i slutet av sitt 
förvärvande av ett historiemedvetande, man känner att man är förtrogen med 
historien och därmed också medveten. Historiemedvetandet i sig kan sedan beskrivas 
vara en förmåga eller färdighet i det att det, när det väl är förvärvat, kan appliceras 
och användas för uppnående av djupare förståelse inom flera områden.31  
 
Vidare skriver Nordgren & Jansdotter Samuelsson i boken Betyg i teori och praktik 
att en lärares medvetande om de fyra F:en gör det lättare för denne att nischa sin 
undervisning, så att det eller de valda av de fyra F:en i undervisningen utvecklas. 
Med utgångspunkt i resonemanget kring historiemedvetande och de fyra F:en, som 
tidigare gjorts, kan man se att lärare som undervisar med historiemedvetandet ”i 
bakhuvudet” ger eleverna möjlighet att uppfylla samtliga kunskapsformer och i 
förlängning även ger eleverna en god grund att bli betygsatta på då eleverna 
samtidigt uppfyller de mål som är uppställda för historieämnet. 32 
 

3.5 Pedagogikteoretisk problematisering i förhållande till 
begreppet historiemedvetande 

 
Häri lyfts en pedagogikteoretisk problematisering i förhållande till begreppet 
historiemedvetande fram. Pedagogiska portalfigurer ges spelrum och en allmän 
problemformulering görs för att ytterligare förtydliga den pedagogikteoretiska 
kopplingen till den övergripande syftesformuleringen.   
 
Ämnesområdet inom vilket denna uppsats är skriven kräver, förutom en 
övergripande syftesformulering vari denna ingår, en problemformulering som 
anknyter till relevant pedagogisk teori. Denna problemformulering eller detta 
problem tas sedan upp för diskussion i diskussionskapitlet. Problemformuleringen 
lyder: Hur kan man se på historiemedvetande ur en pedagogikteoretisk synvinkel? 
 
                                                
29 Nordgren 2008 
30 Lpf 94, s. 8 
31 ibid. 
32 Nordgren 2008, s. 66f 
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3.5.1 Paulo Freire 
 
Det finns flera pedagogikteoretiker tillika pedagogiska portalfigurer vilkas teorier 
skulle kunna användas för att problematisera kring begreppet historiemedvetande 
och dess förvärvande. En sådan portalfigur är Paulo Freire. Freire introducerade 
begreppet conscientisation, ett begrepp som används för att beskriva förvärvandet av 
ett medvetet och kritiskt förhållningssätt gentemot vetandet, varandet och 
verkligheten. Freire menar att conscientisation har en emanciperande effekt på 
individen, genom att medvetandegöra sig om verkligheten och dess olika lager och 
skikt befriar sig människan från okunskapens förtryck. Freire menar att denna 
conscientisation bäst uppnås i samspel och dialog med andra och åberopar således 
interaktion som verktyg för ett medvetandets emancipation.33 
 

Genom samtal med andra frigörs vi från bundenheten till våra egna intryck av 
omvärlden. Vi befrias från förtryck från deras sida som vill ojämlikhet och 
maktutövning, bland annat via medier, läroböcker, katederlektioner och i 
arbetslivets hierarkiska organisationer där det finns chefer som inte tål 
diskussion och kritik utan ropar på lojalitet som tystar och passiviserar de 
underställda.34 

 
Resonemanget fortsätter, förmedlat via Henry Egidius, under rubriken antidialogens 
frestelser. Här diskuterar Freire vikten av att inte lägga ned vapen och falla till föga 
för de bakåtsträvande makthavarnas försök att kväva emancipationen. 
Conscientisation blir också i detta sammanhang ett uttryck för skapandet av 
historiemedvetande, eller medvetandegörande om subjektets placering i verkligheten; 
således i tiden såväl som i varat.35  
 

Grundtanken i Freires pedagogik är sålunda att dialogen ska frigöra 
medvetandegörande krafter hos deltagare i utbildningar, så de kan reflektera 
kritiskt och ur olika synvinklar, se på sin egen politiska och historiska situation.36 

 
Speglat i detta citat finns en formulering rörande hur historiemedvetandet, enligt 
Freire, blir till. Freire sätter individens medvetandegörande i fokus, individens 
medvetandegörande av sig själv som person i tiden och av tiden. Detta 
medvetandegörande ska uppnås genom interaktion och samspel, ifrågasättande och 
skärskådande.37 I detta tangerar också Freire några av de formuleringar som står att 
finna i Lpf94, till exempel de formuleringar som rör de mål som uppställs för 
elevernas skolgång och som kretsar kring värdet av att kunna kritiskt värdera och 
reflektera. 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev i gymnasieskolan[...]  
- reflekterar över erfarenheter  
- kritiskt granskar och värderar påståenden och förhållanden.38 

 

                                                
33 Egidius 2003, s. 116 
34 Egidius 2003, s. 116 
35 ibid. s. 114 
36 Egidius 2003, s. 114 
37 Ibid. 
38 Lpf 94, s. 9 
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Freire kan också användas för att på en djupare nivå penetrera medvetandebegreppet, 
ett begrepp som otvivelaktigen äger relevans i förhållande till historiemedvetandet. 
 

När Freire använde ord som medveten och medvetande var det i samma 
betydelse som hos Hegel och Marx, nämligen "reflekterande aktivitet", kunskap, 
att ha begrepp med vilka man kan "benämna världen"[...] Medvetandegörande 
och medvetenblivande är processer som gör oss till kritiskt reflekterande varelser 
som ser oss själva som subjekt bland andra subjekt, vilket också är en 
humanisering och ett upphävande av främlingskap, alienation.39 

 
Enligt ovanstående ser alltså Freire på begreppet medvetande som en reflekterande 
aktivitet, ett "något" som kräver kognitiv processering för att förvärva. I detta fångar 
också Freire en av funktionerna med historiemedvetande, nämligen att kunna se sig 
själv som ett subjekt bland andra subjekt men samtidigt kunna se sin koppling till 
världen genom att kunna "benämna" eller förstå den. På detta sätt menar han också, 
som citatet gör tydligt, att medvetandegörandet är ett upphävande av ett 
främlingskap, ett steg mot uppgående i en samhällskontext.40 Att detta är 
eftersträvansvärt behöver knappt ens nämnas, en blick mot Lpf 94 ger oss följande: 
 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 
förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan skall förmedla sådana 
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen som alla i 
samhället behöver.41 

 
Sett till citatet ovan kan man med Freires resonemang i åtanke närmare betänka den 
sista meningen. Det är detta och dessa, beständiga kunskaper, som åsyftas i 
diskussionen kring medvetandegörande och tankens emancipation och av sådan art är 
även historiemedvetandet.42  
 

3.5.2 Friedrich Hegel 
 
En person som inspirerat, bland andra, Fröbel, Dewey och just nämnde Freire är den 
tyske filosofen Friedrich Hegel. Hegel är, på sätt och vis, det medium som möjliggör 
dialog mellan pedagogik och medvetande- och perceptionsfilosofi.43 Som sådant 
tjänar han denna studie genom följande sentens: 
 

Genom att sätta oss in i gångna tiders kultur- och samhällsliv kan vi komma i fas 
med den aktuella utvecklingen och aktivt bidra till att forma framtiden. 44 

 
Historiemedvetandets nödvändighet beläggs härmed. Detta tankespån från Hegel har 
också kommit att forma vilka uttryck, exempelvis undervisning i historia, tagit sig.45 
 

                                                
39 Egidius 2003, s. 115-116 
40 Egidius 2003, s. 115-116 
41 Lpf94 s. 9 
42 Egidius 2003, s. 115-116  
43 ibid. s. 26 
44 Egidius 2003, s 27 
45 ibid. s. 27 
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Denna grundtanke hos Hegel ledde till att gymnasieelever förr i tiden fick sätta 
sig in i hela den historiska utvecklingen från egyptierna och fram till deras egen 
tid. Detta skulle vara ett sätt för varje individ att förverkliga sig själv.46 

 
Hos Hegel finner man med andra ord en tanke om historiemedvetandet och dess 
uppnående. Hegel menar dels att det är av vikt att människan för att kunna vara med 
och aktivt forma framtiden behöver kunskap om dåtiden, dels att det för individens 
förverkligande är nödvändigt att sätta sig in i en historisk kontext.47 
 

3.5.3 Lev Vygotskij och Olga Dysthe 
 
Ytterligare en pedagog som går att omnämna i dessa sammanhang är Lev Vygotskij. 
Denne pedagog har haft stort inflytande inom utbildningsväsendet med sin teori om 
den proximala zonen. 48 
 
Den proximala zonen är en inlärningsmodell som går att applicera på alla ämnen och 
kan således även appliceras på begreppet historiemedvetande och inlärningen av 
detsamma. Den proximala zonen delas in i sex moment för inlärning och intressant 
blir att se om dessa kan spåras i de svar rörande pedagogikteoretiska avvägningar vi 
ämnar insamla från de respondenter som utvalts för denna studies vidkommande.49  
 
Olga Dysthes teorier kring barn och ungdomars lärande kan kopplas till begreppet 
historiemedvetande genom bryggan metakognition. Metakognition handlar om 
förmågan att kontemplera över det egna tänkandet och den egna förståelsen.50 För att 
i implicit mening anses vara historiemedveten krävs en insikt i den egna förståelsen 
av historien.51 
 
I Olga Dysthes pedagogiska filosofi lyfts också motivations- och 
engagemangsaspekter fram som avgörande för kognitiv utveckling.52 Förhållandet 
mellan historiemedvetande som kognitiv färdighet och motivation som drivkraft där 
emot finns även belagt hos Hermansson Adler i det att denne bygger ett resonemang 
kring detta utifrån Vygotskij.53 I detta möts således pedagogikteoretikerna Dysthe 
och Vygotskij.  
 
Vidare återfinner man hos Dysthe teorier gällande sambandet mellan dialog, samspel 
och lärande.54 På samma tema menar Dysthe att Lev Vygotskijs teorier om det 
sociala samspelets bärande kraft på undervisningen kan implementeras. Såväl Dysthe 
som Vygotskij lyfter fram det sociala samspelet, det dialogiska klassrummet och i 
förlängning det öppna diskussionsklimatet som arenor för lärande. Dessa idéer 
aktualiserar Magnus Hermansson Adler och knyter dem an till historieundervisning i 
                                                
46 Egidius 2003, s.27 
47 ibid. 
48 Stensmo 2007, s. 195; Hermansson Adler 2004, s. 32ff 
49 ibid. s. 196 
50 Dysthe 2003, s. 37 
51 Aronsson 2004, s. 68 
52 Dysthe 2003, s. 38 
53 Hermansson Adler 2004, s. 33f 
54 Dysthe 2003, s. 7ff 
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stort, och på så vis även historiemedvetande, i det att denne skriver om språket som 
verktyg för medvetandegörande inom historieämnet.55 
 
Med denna översikt på vilka pedagogikfilosofiska tankar som kan tänkas ha influerat 
tidigare nämnda pedagogikteoretiker avslutas detta, problematiserande, moment. 
 

3.6 Tidigare forskning 
 
I följande text presenteras tidigare pedagogisk och didaktisk forskning på och om 
historiemedvetande. 
 
Det finns en del skrivet om begreppet historiemedvetande, det mesta inom ramen för 
den historiedidaktiska forskningen. En del av de forskare och författare, till exempel 
Nicklas Ammert, som satt sig in i ämnet, har fokuserat på historiemedvetande i 
läromedlen.56 Andra, som till exempel Nanny Hartsmar, har fokuserat på att relatera 
fenomenet historiemedvetande till tidsperspektivet och ett studium av elevers 
förvärvande av tidsperspektiv och historiemedvetande, eller som hon själv uttrycker 
det: 
 

… gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande…57  
 
Mellan dessa två finns således en skiljelinje. Medan Nicklas Ammert använder sig av 
historiemedvetande som begrepp för att studera innehållet i läromedel i ett 
historiedidaktiskt sammanhang, försöker Nanny Hartsmar göra en exposé över 
historiemedvetandets gestaltning i det mer didaktiskt direkta 
undervisningssammanhanget.  
 
I och med denna skillnad i ansats finns det också en skillnad i det inflytande som 
respektive författares verk haft på denna studie. Emedan Nicklas Ammerts verk 
främst haft inspirerande och orienterade verkan, har Nanny Hartsmars verk varit 
betydelsefulla för förståelsen av de definitionsteoretiska dimensioner som 
undersökts. Nanny Hartsmars, men även Göran Lindes, verk har vidare givit 
möjlighet att i studien implementera ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Göran Linde gör 
en brygga mellan det begreppsteoretiska och ämnesdidaktiska till det rörande 
uttolkning av läroplan och styrdokument.58  
 
Ytterligare litteratur, av ett mer riktat historiedidaktiskt slag, är Magnus Hermansson 
Adlers bok Historieundervisningens byggstenar59 och Ulf Zanders (et al.) bok 
Historien är nu60.  
 
Magnus Hermansson Adler ger ett ämnesdidaktiskt perspektiv på hur 
historiemedvetande kan fördjupas hos elever. Boken Historieundervisningens 

                                                
55 Hermansson Adler 2004, s. 33 
56 Ammert 2008 
57 Hartsmar 2001, s. 20 
58 Linde 2000 
59 Hermansson Adler 2004 
60 Zander 2009 
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byggstenar ger ett allmändidaktiskt- och pedagogiskt perspektiv på hur det 
historiemedvetandet skapas och formas genom att ge praktiska exempel ur 
skolverkligheten. Hermansson Adler gör också en insats i det att han problematiserar 
kring förhållandet undervisningsform och utövandet av undervisning, något som ger 
perspektiv på hur lärare kan utveckla sin verksamhet mot ett fördjupande av 
historiemedvetandet hos eleverna.61 
 
I Ulf Zanders (et al.) bok Historien är nu stöter man på en text av Per Eliasson som 
kom att inspirera denna studie. Per Eliasson skriver under rubriken Kan ett 
historiemedvetande fördjupas? om historiemedvetande och bedömning i 
gymnasieskolan. Denna text var den text som först fick oss att förstå vartåt vi ville 
rikta våra blickar, nämligen mot lärare i gymnasieskolan. Anledningen till att just 
denna text kom att inspirera denna studie till att ta detta steg var att Eliasson tog ett 
brett grep där han delvis talar om målformuleringar för kursen historia A och sedan 
ger sitt perspektiv på hur arbetet mot att uppnå målen bör se ut.62 
 
Detta är, åtminstone, ett axplock av det som studerats för denna studies 
vidkommande. 
 

3.7 Bakgrundssammanfattning 
 
I detta stycke görs en översiktlig sammanfattning av det som framförts i bakgrunden. 
 

3.7.1 Avgränsningar gentemot närbesläktade begrepp 
 
I den historiedidaktiska litteraturen under rubriken historiemedvetande, har det ofta 
diskuterats tre stycken närbesläktade begrepp. De begrepp som lagts under 
samlingsnamnet historiemedvetande har varit: historiskt medvetande, 
historiemedvetenhet och historiemedvetande.63 Det begrepp som främst ämnades 
studeras, vad gäller lärares definition av och uppfattning om, var det sistnämnda.  
 

3.7.2 Definition av begreppet historiemedvetande 
 
För denna uppsats vidkommande kan alltså historiemedvetande sägas vara: En 
medvetenhet och förståelse av vad som i dåtid hänt och förmågan att kunna ställa 
företeelser i olika tidsrymder i förhållande till varandra. I mångt och mycket 
uppfattas alltså historiemedvetandet som ett medvetande om kausala sammanhang 
och allmän kausal struktur.64 
 

3.7.3 Historiemedvetande i kursplaner och styrdokument 
 

                                                
61 Hermansson Adler 2004 
62 ibid. s. 309-325 
63 Aronsson 2004, s. 67f 
64 ibid. 
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Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven […]fördjupar sitt 
historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv i 
studierna inom andra ämnen.65 

 
Här befästs nödvändigheten att, i skolan, sträva efter utvecklandet och uppnåendet av 
ett historiemedvetande.  Som citatet också visar är historiemedvetande heller inte 
någon isolerad förmåga som man bara har nytta av inom historieämnet. 
Historiemedvetandet är viktigt för uppnåendet djupare förståelse och penetration av 
flera, kanske till och med alla, ämnen.66 
 

3.7.4 Historiemedvetande i förhållande till de fyra F:en 
 
De fyra F:en fungerar som kategorier för olika typer av kunskap och är ofta väldigt 
lätta att relatera till strävans- och uppnåendemål i styrdokument och läroplan. 
Historiemedvetande är en förmåga som skulle kunna kategoriseras under flera av 
dessa.67 
 

3.7.5 Pedagogikteoretisk problematisering i förhållande till 
begreppet historiemedvetande 

 
Det finns flera pedagogikteoretiker tillika pedagogiska portalfigurer vilkas teorier 
skulle kunna användas för att problematisera kring begreppet historiemedvetande 
och dess förvärvande. Sådana portalfigurer är Paulo Freire, Friedrich Hegel, Lev 
Vygotskij och Olga Dysthe vilkas teorier med fördel kan relateras till begreppet 
historiemedvetande.  
 

3.7.6 Tidigare forskning 
 
Det finns en del skrivet om begreppet historiemedvetande, det mesta inom ramen för 
den historiedidaktiska forskningen. En del forskare till exempel Nicklas Ammert har 
fokuserat på historiemedvetande i läromedlen.68 Nanny Hartsmar har fokuserat på att 
relatera fenomenet historiemedvetande till tidsperspektivet och ett studium av elevers 
förvärvande av tidsperspektiv och historiemedvetande. Magnus Hermansson Adler 
ger ett ämnesdidaktiskt perspektiv på hur historiemedvetande kan fördjupas hos 
elever. Boken Historieundervisningens byggstenar ger ett allmändidaktiskt- och 
pedagogiskt perspektiv på hur det historiemedvetandet skapas och formas genom att 
ge praktiska exempel ur skolverkligheten.69 I Ulf Zanders (et al.) bok Historien är nu 
stöter man på en text av Per Eliasson. Per Eliasson skriver under rubriken Kan ett 

                                                
65 Ämnesplan Historia 
<http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia>. 
Avläst den 28/11 2009 11:56 
66 ibid. 
67 Nordgren 2008 
68 Ammert 2008 
69 Hermansson Adler 2004 
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historiemedvetande fördjupas? om historiemedvetande och bedömning i 
gymnasieskolan.70 

                                                
70 ibid. s. 309-325 
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4 METOD 
 
I detta metodkapitel introduceras läsaren i fakta kring hur undersökningen och 
insamlingen av de data som legat till grund för studien gått till. Kapitlet avslutas med 
ett metodkritiskt avsnitt vari metod rörande undersökning, undersökningsgrupp och 
databearbetning diskuteras.    

4.1 Undersökningsmetod 
 
Då studien handlar om att spåra attityder kring historiemedvetande och medvetenhet 
om detsamma hos lärare, var det logiskt att använda intervjuer som medel för att få 
fatt på dessa attityder och tankar, framförallt den typen av intervjuer som kan 
klassificeras som kvalitativa, uttolkande, intervjuer. 
 
Vad gäller intervjuer så finns det olika varianter att välja bland, samtliga olika och 
olika väl passande beroende på vad för syfte uppsatsen har. Annika Lantz talar om 
fyra olika typer av intervjuer som hon benämner: den öppna, den riktat öppna, den 
halvstrukturerade och den strukturerade.71 Lantz menar, fortsättningsvis, att 
användandet av olika intervjumetoder ger olika svar och att man ska använda sig av 
den metod som passar studiens syfte bäst.72 
 
För att återgå till de olika intervjumetoderna hon lyft fram så ansåg vi att den öppna, 
eller den riktat öppna formen skulle passa våra ändamål. Valet av denna metod 
baserades på Lantz definition av metoden som med enkelhet kan beskrivas som att 
frågorna i denna, enligt Lantz, är mer öppna för respondenten vilket leder till att vi 
som intervjuar kan fånga respondentens uppfattning och upplevelse av det som 
efterfrågas under intervjun.73 Vidare vill vi även påpeka att den intervjumetod som vi 
valde som metod i uppsatsen även kan klassas som en strukturerad metod. Lantz 
skulle antagligen motsäga sig detta då hon beskriver en strukturerad intervjumetod 
som en intervjumetod med låsta frågor, där respondenten endast kan ge svar utifrån 
intervjuarens kontext.74 Jan Trost däremot ger en annorlunda beskrivning av vad en 
strukturerad intervju är. Han menar att det finns två olika definitioner av 
strukturerade intervjuer. En som beskrivs på samma sätt som Lantz beskriver 
metoden. En annan som ger vid hand att intervjun är strukturerad såvida 
frågeformuläret har en hög struktur.75 När Trost skriver om hög grad av strukturering 
i frågeformuläret, delger han denna definition och beskrivning: 
 

”Gör jag en undersökning om inställning bland präster till kvinnor som präster, 
så har studien en hög grad av strukturering om jag vet vad jag vill fråga om och 
allt handlar om just det ämnet och inte om en massa annat.”76 

 

                                                
71 Lantz 2007, s. 33 
72 ibid. s. 29 
73 ibid. s. 30 
74 ibid. s. 31f 
75 Trost 2007, s. 20 
76 Trost 2007, s. 20 
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Sett till Trosts tolkning av strukturerad intervju kan man även kalla de intervjuer som 
vi gjort i denna undersökning för intervjuer besittande, eller i besittning av, en hög 
grad av strukturering.77 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Vår undersökningsgrupp i denna studie bestod av lärare verksamma inom 
gymnasieskolor i Sverige. En avgränsning som vi tvingades göra var avgränsning 
rörande antal respondenter. Undersökningen fick göras på en bas av fyra personer. 
Anledningen till att underlaget, i form av insamlade intervjuer, inte kunde göras 
större var tids- och resursbrist samt faktorer rörande uppsatsens omfattning. 
Urvalskriterierna för gymnasielärarna var att de skulle inneha en anställning vilken 
innefattad undervisning i historia och ha varit anställda under minst en termin. Vi har 
dock, i så stor utsträckning som detta varit möjligt sökt efter lärare med en längre 
varaktighet inom yrket. Urvalskriterierna baseras på antagandet att en högre grad av 
erfarenhet av att undervisa i historia leder till fler möjligheter att ha hunnit reflektera 
kring historiemedvetande.  
 
 

4.2.1 Etik i förhållande till undersökningsgruppen 
 
För studiens vidkommande har flera etiska överväganden gjorts. Respondenterna i 
den undersökning vi genomfört har belagts med anonymitet och svarar istället mot 
ett kodnamn. Vi har i resultatredovisningen valt att namnge dem: A, B, C och D. 
Vidare görs ingen åtskillnad vad gällande kön, detta för att inte blanda ihop denna 
studies syfte med eventuella bisyften så som att studera faktorer bakom hur 
respondenterna väljer att uttala sig; tanken är inte att föra en genusteoretisk 
diskussion. De respektive lärosäten vid vilka dessa (lärare A, B, C och D) lärare är 
verksamma har inte heller de namngivits, utan omnämns och namnges i förhållande 
till det intervjuobjekt eller den respondent som omnämner dem. Ytterligare ett steg 
som på detta tema tas mot att behålla konfidentialiteten är att vi vid omnämnande av 
respondent inte heller ger någon hänvisning till vilken kommun de är verksamma 
inom utan helt enkelt nöjer oss med att konstatera att det rör sig om gymnasielärare 
verksamma inom Sveriges gränser. Detta gör vi på grundval av det etiska 
övervägande som för oss presenterats i Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer.78 
Vidare har intervjumaterialet gjorts tillgängligt för respektive respondent att ta del 
av, detta för att säkerställa en ”god ton” mellan respondent och författare och 
undvika eventuella missförstånd eller feltolkningar. Ytterligare ett steg gentemot en 
etiskt riktig studie som i denna studie tas är att varje respondent, innan intervjun tagit 
sin början blivit informerad om vad studien kretsar kring och vad intervjun skall 
handla om. Detta steg är, även det, taget med vad som sägs av Jan Trost i boken 
Kvalitativa intervjuer i minne. 79  

                                                
77 ibid. 
78 Trost, 2007 s. 108f 
79 ibid. s. 105 
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4.3 Databearbetning  
 
Vad gäller bearbetning av insamlat data använde vi oss av en metod som kan 
beskrivas som uttolkning av kvalitativa intervjuer. Ur intervjuerna framställdes 
senare kategorier enligt en modell hämtad ur Annika Lantz bok Intervjumetodik.80 

4.3.1 Databearbetning och metodologiska avvägningar 
 
I boken historiska undersökningar av Anders Florén och Henrik Ågren presenteras 
följande, förenklade, syn på det kvalitativa tillvägagångssättet. Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt är en metod i vilken olika källor tolkas, till exempel insamlad data i 
form av genomförda intervjuer. Florén och Ågren menar att det är en metod som ger 
möjlighet till en djupare förståelse för en företeelse eller ett studieobjekt, till skillnad 
från ett kvantitativt tillvägagångssätt där fokus istället ligger på att nå så bred 
kunskap som möjligt inom ämnet. De två olika metoderna lämpar sig olika väl för 
olika sorters studier, men i flera fall så kan det krävas att man kombinerar de båda 
för att uppnå bästa möjliga resultat. 81 
 
Vidare menar Florén och Ågren att även en kvantitativ studie behöver tolkas och då 
blir användandet av det kvalitativa rastret ett absolut måste för att kunna uttolka de 
resultat man genom den kvantitativa undersökningsformen uppnått. Det är ett 
nödvändigt tillvägagångssätt, för utan diskussion och analys av resultatet uppnår man 
heller ingen högre förståelse av detsamma. 82 
 
En mer utvecklad beskrivning av kvalitativ forskningsmetod, än den som tidigare i 
detta avsnitt givits, är att den är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. 
Den kvalitativa ansatsen ger oss således belägg för att kunna formulera vår slutgiltiga 
analys genom att av uppnådda resultat, förhoppningsvis kunna dra sanningsenliga  
i ämnet fördjupande slutsatser. Syftet med kvalitativa undersökningar är ofta att 
skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap, som ofta 
erhålls vid användande av kvantitativa metoder.83 
 
För vägledning i arbetet med kategorisering av intervjusvar har vi blickat mot 
Annika Lantz bok Intervjumetodik.84 
 

4.4 Metodkritik 
 
I detta avsnitt presenteras metodkritik under rubrikerna intervjumetod, 
undersökningsgrupp och databearbetning. 

4.4.1 Intervjumetod 
 

                                                
80 Lantz, 2007 
81 Floren & Ågren, 1998 s. 49-53 
82 ibid. 
83 Patel & Davidsson, 2003 
84 Lantz, 2007  
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Innan intervjufrågor formulerades gjordes en översiktlig litteraturgenomgång för att 
stämma av forskningsläget och ge uppslag till möjliga frågeställningar och 
intervjufrågor. Detta tillvägagångssätt kan kritiseras, bland annat utifrån s.k. 
grounded theory i vilken det påstås att detta skulle kunna ge upphov till, på förhand, 
bestämda uppfattningar av vilken typ av svar som man eftersöker och på så sätt ligga 
undersökningen till last.85 Emellertid är grounded theory inget credo och för att 
undersökningen skulle kunna genomföras krävdes ett visst mått av styrning och 
orientering, för att bättre kunna veta vilken typ av frågor som skulle ställas till 
materialet. 
 

4.4.2 Undersökningsgrupp 
 
Gällande undersökningsgruppen i denna studie, så kan dess storlek kritiseras. Studien 
som vi genomfört baseras på fyra intervjuer med gymnasielärare, och kan tyckas 
innehålla för få respondenter för att en hög grad av reliabilitet ska kunna uppnås.  

4.4.3 Databearbetning 
 
Åberopande den mänskliga faktorn kan vi ha misstolkat vissa respondenters svar och 
framvaskat "fel" kategorier, något som, även det, kan ställa vissa frågor gällande 
uppsatsens reliabilitet. Vidare skulle vi vilja tillägga att eftersom vi har valt ut och 
lyft fram de delar i intervjuerna som vi anser vara nödvändiga för uppsatsen, så kan 
man här tänkas ha gjort en felbedömning och lyft fram "fel" sentenser. Om kritiska 
röster kring detta skulle höjas står vi dock beredda att tillhandahålla de 
transkriberade intervjuerna i dess ursprungliga, oavkortade, form. 
  

                                                
85 Starrin 1996 
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5 RESULTAT 
 
Rubriken resultat kommer att visa på korta utdrag ur respondenternas intervjusvar 
och kommer visa de skilda respondenternas svar kategoriserade i förhållande till 
respektive fråga.  
 

5.1 Vad anser du att historiemedvetande är?  
 
Ur respondenternas svar gällande frågan: Vad anser du att historiemedvetande är? 
kunde följande kategorier utvinnas: Medvetenhet om dåtid-nutid, Medvetenhet om 
dåtid-nutid-framtid, Medvetenhet om kausala strukturer, Högre abstraktion av 
historieförståelse, Självkännedom i förhållande till historien, Historiemedvetande i 
förhållande till styrdokument, Oöverreflekterad förståelse, Förståelse och 
Omvärldsförståelse. 
 

5.1.1 Medvetenhet om dåtid-nutid 
 
Valet av ovanstående kategorirubrik faller tillbaka på att flera av respondenterna 
uttryckte att medvetenhet om förhållandet mellan dåtid och nutid var ett av de 
element som de starkast förknippade med begreppet historiemedvetande. 
 

... men på något sätt handlar det om att hitta kopplingen mellan… hm… vad ska 
man säga… dåtid och nutid men också [...]86 
 
.... men på något sätt så handlar det rätt mycket om att försöka förstå sin samtid 
utifrån… eh, en annan tid… och se… försöka förstå den tiden också och sätta 
den i relation ännu längre tillbaka.87 . 
 

 

5.1.2 Medvetenhet om dåtid-nutid-framtid 
 
Ytterligare fann vi att ett par av de lärare som intervjuades kopplade 
historiemedvetande till medvetenhet om förhållandet dåtid-nutid-framtid. 
 

... men på något sätt handlar det om att hitta kopplingen mellan... hm... vad ska 
man säga...  dåtid och nutid men också [...] att man på något sätt beräknar 
historien vad, vad är ett rimligt utfall på den här orsaken...88 

 
Att man tar del av sin bakgrund och kan se kopplingarna till nutiden och… skapa 
sig en förståelse om framtiden…89 

 

                                                
86 Lärare A 
87 Lärare C 
88 Lärare A 
89 Lärare D 
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5.1.3 Medvetenhet om kausala strukturer 
 
Flertalet av de lärare som i denna studie agerat respondenter angav medvetenhet om 
kausala strukturer som ytterligare en ingrediens i historiemedvetandet.  
 

... att kunna se orsak – verkan hm… växlingen i historien så att säga...90 
 

… sådana saker kan vi se spår av idag också, där vissa effekter som vi har idag, 
vissa konsekvenser av att någonting har hänt kan vi spåra...91  

 

5.1.4 Högre abstraktion av historieförståelse 
 
En av respondenterna uttryckte att en högre förmåga till abstraktion, i förhållande till 
det didaktiska elementet förståelse, var definierande för begreppet 
historiemedvetande.  
 

... så skulle man kunna säga att historiemedvetande är… är en högre 
abstraktionsnivå av historieförståelse...92 

 

5.1.5 Självkännedom i förhållande till historien 
 
Flera respondenter såg till förmågan att "känna" sig själv som tidsvarelse eller 
förmågan att kunna förstå sig själv i förhållande till tiden. 
 

Och sen viktigt, nummer två som är någon slags filosofisk ståndpunkt, att 
försöka förstå sig själva som människor, vad det är att vara en människa och det 
gör man väldigt bra genom att titta historiskt.93 

 
Historiemedvetande för mig att man förstår… att man får inblick i den man själv 
är och vart man själv kommer ifrån. Att man tar del av sin bakgrund...94 

 

5.1.6 Historiemedvetande i förhållande till styrdokument 
 
Ett flertal respondenter gav prov på resonemang inbegripande stipulationer i 
styrdokument när de skulle definiera begreppet historiemedvetande. 
 

... Ja om man ska utgå ifrån alltså… egentligen läroplan eller någon form av 
styrdokument eller någonting sådant där så skulle man kunna säga att 
historiemedvetande är... är en högre abstraktionsnivå av historieförståelse...95 

 
... om man som lärare tittar på vad kursmålen säger, kursplanen säger… Lpf 94 
säger, så finns det vissa mål som man ska jobba för att… att eleverna ska uppnå 

                                                
90 Lärare A 
91 Lärare C 
92 Lärare B 
93 Lärare C 
94 Lärare D 
95 Lärare B 
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när det gäller när det gäller just historiemedvetenhet och då är det just att man 
kan se på…96 

 

5.1.7 Oöverreflekterad förståelse 
 
En av respondenterna såg på historiemedvetandet som en "oöverreflekterad" 
förståelse för vad historia är. 
 

... en fördjupad abstrakt faktisk oreflekterad eller oöverreflekterad förståelse för 
vad historia är och var det kommer ifrån.97 

 

5.1.8 Förståelse 
 
Flera respondenter angav förståelsen för tiden och historien som en springande punkt 
i begreppet historiemedvetande. 
 

... en högre abstraktionsnivå av historieförståelse...98 
 
... försöka förstå den tiden och sätta den i relation ännu längre tillbaka.99 

 
Historiemedvetande för mig är att man förstår...100 

 

5.1.9 Omvärldsförståelse 
 
En respondent angav förståelse för omvärlden som något av vikt då det kom an på att 
definiera begreppet historiemedvetande. 
 

Historiemedvetande kan också vara… att införskaffa sig kunskaper om ens egen 
omvärld och ens egen… ens egen omgivning och samspelet med 
omgivningen.101 

 

5.2 Vad anser du att historiemedvetande har för värde? 
 
Vad gäller frågan: Vad anser du att historiemedvetande har för värde? Fann vi dessa 
kategorier: Historieämnets överordnade värde, Ett högre värde i förhållande till 
fakta- eller "realiakunskaper", "Stort" värde, Värde som redskap för bekämpande av 
okunskap, Värde som redskap att förstå sin verklighet, Värde som redskap för att 
kunna skapa förståelse för platsers historiska värden och Värde som exempel på 
"god" undervisning. 
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5.2.1 Historieämnets överordnade värde 
 
Två av respondenterna uttryckte att historiemedvetandet och förvärvandet av 
detsamma var av överordnad betydelse i förhållande till andra element inom 
historieämnet. 
 

Mm… det är… som jag tolkar det... hm… jag tror att det är det som är historiens 
enda värde egentligen [...] så att de är ju, på något sätt, medvetandet om 
förändringsprocesserna som, på något sätt, är historieämnets kärna.102 

 
... i det avseendet så är historiemedvetande fantastiskt viktigt, och framför allt 
som jag sa egentligen målet och syftets och egentligen motivet bakom hela våran 
historiska utbildning alltså… grundskoleutbildningen i historia.103  

 

5.2.2 Ett högre värde i förhållande till fakta- eller "realiakunskaper" 
 
Ett par av respondenterna uttryckte att historiemedvetande, satt i förhållande till 
fakta- och realiakunskaper, hade ett överordnat värde i förhållande till dessa. 
Ytterligare en respondent talade om "atomistisk data" och resonerade på ett liknande 
sätt gällande värdeförhållandet mellan detta och historiemedvetande, detta dock inte 
under denna rubrik eller i detta sammanhang. 
 

... jag tror att det är det som är historiens enda värde egentligen… hm… därför 
att allt annat är ju kuriosa på något sätt, det är ju någonting som gör att du kan 
vinna på ”Vem vet mest”…104 

 
... det är ju där värdet finns om vi säger så… eh… historia som ämne i sig är ju 
egentligen bortom alltså… rent lexikalt… 105 

 

5.2.3 "Stort" värde 
 
En majoritet av respondenterna uttryckte sig med hjälp av adjektiv och superlativ, de 
flesta av dessa svar gick ut på att skatta historiemedvetandets värde och uttrycka att 
detta skulle vara, på ett eller annat sätt, "stort". 
 

... och i det avseendet så är historiemedvetande fantastiskt viktigt...106  
 

… ja, där är man ju lugnt sagt partisk. Det tycker jag är ett jättestort värde…107  
 
Historiemedvetande har ett väldigt stort värde … eh… tänker man tillbaka på 
allting som har hänt i historian och under alla dess epoker… så kan man tycka att 
historiemedvetande har ett stort värde.108   
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5.2.4 Värde som redskap för bekämpande av okunskap  
 
Flera respondenter såg ett värde i historiemedvetande vad gällande dess möjlighet att 
fungera som redskap för bekämpande av okunskap. 
 

... jag skulle vilja hävda även personerna som finns runtomkring oss… alltså, jag 
tror att mycket utav oku… mycket utav rasism, främlingsfientlighet och sånt där 
kan spåras tillbaka grundläggande oförståelse för vad det här faktiskt… hur saker 
och ting faktiskt ligger till. 109  

 
Men de tyckte, en del som ringde in att varför ska vi lära oss om andra 
religioner, det ska bli mer kristendom i skolan och så vidare. Och va… ju mer 
invandring vi får så kommer det att sluta i någon oreda. Och varför ska vi… 
veta… eh, citat: varför ska vi känna till om religioner som koran… eh, buddhism 
och hinduism? Det har ingenting i relevans, plus att det kommer in sådana här… 
saker som att religionen är roten till allt ont och så det där. När man inte ser att 
allting bottnar i… de olika ämnena i skolan har olika ingångpunkter för att förstå 
människan.110 

 
Jag menar… är man inte medveten om det som har hänt i det förflutna så kan 
man heller aldrig blicka framåt… eh… Se bara tillbaka till koncentrationslägren 
i både Tyskland och Polen så… kan man ta stor lärdom av det som har hänt, att 
man inte upprepar dessa händelser i framtiden...111 

 

5.2.5 Värde som redskap att förstå sin verklighet 
 
Ett par respondenter sade att historiemedvetandet ägde värde i form av redskap för 
förståelse av verkligheten. 
 

... just det att vi ska ha någon grundläggande förståelse för världen vi lever i och 
vad som finns runt omkring oss… och... jag skulle vilja hävda även personerna 
som finns runtomkring oss…112 

 
 ... en jättestor… eh… resurs till att förstå oss själva som människor.113  

 

5.2.6 Värde som redskap för att kunna skapa förståelse för platsers 
historiska värden. 

 
En av respondenterna uttryckte att historiemedvetandet hade värde i form av att det, 
av respondenten, sades kunna skapa förståelse för fysiska platsers historiska värden.  
 

... och historiemedvetande har också, ett värde i sig att veta varför man befinner 
sig just på den här platsen man är på, vad den här platsen har… för möjligheter 
för en och vad man kan ta för lärdom av möjligheterna som finns på just den här 
platsen.114 
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5.2.7 Värde som exempel på "god" undervisning. 
 
En av respondenterna menade att historiemedvetandet och arbetet mot detsamma 
kunde tjäna som exempel på komponent i en "god" undervisning.  
 

Jag vill inte säga att historiemedvetande har ett större… värde än vad dem andra 
bitarna, ingångarna och dörrarna har till att försöka förstå vilka vi är som 
människor. Det är när dem delarna sätts ihop som vi får en riktigt jävla bra 
undervisning…115 

 

5.3 Vad anser du att historiemedvetande har för funktion? 
 
Ur svaren på frågan: Vad anser du att historiemedvetande har för funktion? Har 
följande kategorier utkristalliserats: Kalkyleringsredskap, Betygskriterium, 
Förståelseredskap, Fostrande och Identitetsskapande. 
 

5.3.1 Kalkyleringsredskap 
 
En respondent såg på historiemedvetande som bärare av funktioner som möjliggjorde 
användandet av detsamma som redskap för kalkylering av rimliga utfall. Detta svar 
kan även kopplas tillbaka på resonemang rörande kausala strukturer. 
 

Ja det är ju alltså att kunna kalkylera rimliga utfall…116 

5.3.2 Betygskriterium 
 
En av de intervjuade lärarna såg uppvisandet av historiemedvetande som ett exempel 
på kriterium som skulle uppfyllas för förvärvandet av högre betyg. I detta får 
historiemedvetandet funktionen av betygskriterium. 
 

… jag tycker de betygskriterier som är uppsatta för gymnasiet i historia faktiskt 
står och faller på, kan man på något sätt, utifrån ett givet faktum resonera hur det 
skulle kunna utvecklas, det är då man når de högre betygsstegen…117 

 

5.3.3 Förståelseredskap 
 
En respondent ansåg att funktionen med historiemedvetande var att det lät oss sätta 
in oss själva i ett rationellt sammanhang och hjälpte oss att förstå vår verklighet. 
 

Alltså funktionen är just att den faktiskt… sätter oss själva i ett rationellt 
sammanhang.118 
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5.3.4 Fostrande  
 
Ett par respondenter såg en fostrandeaspekt eller en fostrande egenskap hos 
historiemedvetandet. 
 

… den viktiga funktionen i liksom att sätta faktiskt vår… att avdramatisera vår 
egen relevans…119 

 
… men om vi ska generalisera och ta det då utifrån, utifrån kursmål och kursplan 
så… så ska vi ju verkligen ha en funktion av att fostra demokratiska 
medborgare.120 

 
… att öka en, en kritisk medvetenhet och en ödmjukhet inför dem misstag som 
vi kan begå, misstag som har gjorts förr…121 

 

5.3.5 Identitetsskapande 
 
En respondent sade att historiemedvetandet fungerade identitetsskapande. 
 

… historiemedvetande bekräftar egentligen… din identitet.122 
 

5.4 Vad anser du att historiemedvetande har för grad av 
nödvändighet?  

 
Frågan: Vad anser du att historiemedvetande har för grad av nödvändighet? 
renderade följande kategorier: Nödvändigt i enlighet med politisk normkultur, Inte 
nödvändigt, Nödvändigt ur ett subjektivt perspektiv, Nödvändigt i form av 
livskunskap, Nödvändigt i förebyggande syfte, Nödvändigt som utgångspunkt för 
vidare utveckling, Nödvändigt kopplat till historia som kärnämne och Nödvändigt för 
överblick i olika tidperspektiv. 
 

5.4.1 Nödvändigt i enlighet med politisk normkultur 
 
Vad gäller historiemedvetandets grad av nödvändighet påtalade en av respondenterna 
att den normkultur inom vilken denne var uppväxt såg på historia och i förlängning 
historiemedvetande som något nödvändigt. 
 

… i en normkultur där historia anses viktigt så är historiemedvetande det som 
är… hm… det absolut viktigaste med det…123 
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5.4.2 Inte nödvändigt 
 
Lärare A, och i ännu större utsträckning lärare B, förde resonemang som delvis 
motsade eller problematiserade det de tidigare uttryckt, i det att de ifrågasatte 
historiemedvetandets grad av nödvändighet och uttryckte saker som pekade på att det 
inte skulle vara det.   
 

… sedan om det är viktigt egentligen det vet jag faktiskt inte riktigt …124 
 

… Det är ju klart att historia inte är ett nödvändigt ämne, vi kan klara oss 
alldeles utmärkt utan det.125 

 
… Vi har klarat oss i tusentals är utan historia, vi behöver inte veta ett smack om 
var vi kommer ifrån…126 

 
Att veta vad det är vi har gjort och hur vi ska gå vidare… eh… så därav 
naturligtvis ett vara medveten om om det blir… ju fantastiskt viktigt. Men 
kanske inte nödvändigt.127 

 

5.4.3 Nödvändigt ur ett subjektivt perspektiv 
 
En av respondenterna valde ett subjektivt perspektiv och såg till nyttan och 
nödvändigheten för respondenten själv. 
 

… men jag tycker ju det så klart, herregud! det är ju det som betalar min lön. 
Haha!128 

5.4.4 Nödvändigt i form av livskunskap 
 
Flera respondenter kopplade, mer eller mindre uttryckligen, nödvändigheten av ett 
historiemedvetande till begreppet livskunskap, en förmåga som ingår i utbildningen 
till människa. 
 

Jo men de är väl på något sätt en livskunskap…129 
 

Det handlar... alltså nödvändigheten är mycket mer tycker jag att det ska ligga i 
att se som ett hantverksämne, att man tittar kritiskt och lär sig...130 

 

5.4.5 Nödvändigt i förebyggande syfte 
 
Ett par respondenter sade att historiemedvetande kunde fungera i förebyggande syfte 
i det att människan, genom sitt historiemedvetande, är medveten om misstag eller 
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oförätter begångna i dåtiden och därigenom ges möjligheten att undvika dem. Ur 
detta perspektiv bedömdes historiemedvetandet vara nödvändigt. 
 

Det är ju jätteviktigt framför allt när vi nu har ett samhälle, det är ju lättare att 
ignorera sin historia, om man bara ska skita på alla i sin närhet… eh, men i en, i 
en värld där vi faktiskt lever i ett samhälle där vi måste ta vara på varandra och 
där vi gärna vill undvika saker som världskrig eller… du vet masslakt av en 
etnisk grupp och sådana där saker…131 

5.4.6 Nödvändigt som utgångspunkt för vidare utveckling 
 
Ett par respondenter såg historiemedvetandet som nödvändigt som utgångspunkt för 
vidare, framförallt samhällelig, utveckling. 
 

Att använda historien som en slags… den historiska utvecklingsprocessen som 
en förklaringsmodell på sitt eget liv kan man säga…132 

 
Det är det som utvecklar oss, och det faktum att vi kan veta att vi kan ta reda på 
vad någon gjorde igår, vad någon har gjort tidigare, jag behöver inte komma 
fram till allting själv första gången.133 

 

5.4.7 Nödvändigt kopplat till historia som kärnämne 
 
En av respondenterna kopplade nödvändigheten av ett historiemedvetande, eller 
förvärvandet av detsamma, till införandet av historia som kärnämne. 
 

Nödvändigheten den är... den är... viktig alltså. Absolut. Det är ju Sverige som 
först på senare år har fattat hur viktigt historieämnet är. Resten av Europa har ju 
haft det som ett... kärnämne... och det har varit självklart att man läser om sina 
rötter och om Europas historiska utveckling... så svar ja, mycket nödvändigt.134 

 

5.4.8 Nödvändigt för överblick i olika tidperspektiv. 
 
En respondent angav att historiemedvetandet var nödvändigt ur perspektivet att det 
skapade möjligheter att överblicka och orientera sig i olika tidsperspektiv. 
 

Alltså historiemedvetande är viktigt för att man ska kunna ha den… den… 
överblicken på dåtid, nutid och framtid.135 

 

5.5 Hur arbetar du för att dina elever ska skaffa sig ett 
historiemedvetande? 
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De kategorier som vi utvunnit ur frågan: Hur arbetar du för att dina elever ska skaffa 
sig ett historiemedvetande? är: Dialektiskt klassrum, Kan inte arbeta för det, kräver 
substans i reflektion, Inom ramen för kursen, Relaterar ämnet till eleven, Låter 
eleven ansvara för det, Lustbetonad undervisning, Genom kontrafaktisk 
historieskrivning, Genom att utifrån atomistiska data låta eleverna göra längre 
resonemang och Metareflektion.  
 

5.5.1 Dialektiskt klassrum 
 
På frågan rörande hur respondenterna arbetar för att eleverna ska kunna förvärva ett 
historiemedvetande anfördes ett flertal olika pedagogikteoretiska resonemang. Flera 
av dessa går att kategorisera under att respondenterna uttryckte att de arbetade för att 
skapa så kallade "dialektiska klassrum".   
 

… där tror jag först och främst att det är viktigt att ha ett diskussionsklimat…136 
 

... det kan vara hur kul som helst... vi diskuterar...137 
 

Så man arbetar mycket med att de får uttrycka sig själva…138 
 

5.5.2 Kan inte arbeta för det 
 
En respondent uttryckte att denne inte ansåg sig kunna arbeta för det åberopande att 
detta var en högre grad av förståelse till vilken inte alla var kapabla. 
 

Det är ingenting som går att göra, för det är som sagt en högre form av 
förståelse…139 

5.5.3 Kräver substans i reflektion 
 
En respondent ansåg sig arbeta för detta medelst avkrävande eleven en hög grad av 
substans i de reflektioner som denne, i denne respondents undervisning, uppmuntras 
utföra. 
 

Och just framförallt tvinga dem själva att göra… tankegångarna, och kan dem 
inte nu så ge dem… försöka baka in, alltså, hårdbaka in den fakta som krävs att 
dem en dag ska kunna göra, dom här… tror jag.140 

 

5.5.4 Inom ramen för kursen 
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Flera respondenter menade att de arbetade för detta inom ramen för vad som 
stipulerats för de kurser i vilka eleverna undervisas. I dessa respondenters svar var 
släktforskning ett återkommande exempel på en sådan kursingrediens. 
 

Ja, historia C till exempel: släktforskning...141 
 

5.5.5 Relaterar ämnet till eleven 
 
Ett par respondenter knöt an sitt svar till motivationsteori och sade att de försökte 
relatera ämnet till eleven, detta för att underlätta förvärvandet av ett 
historiemedvetande. 
 

Ja, jag tror att om man... om man eh... lägger undervisningen hos eleverna och 
hos deras intressen eh... så tror jag att man kan sätta sig in i historien mycket mer 
och... relatera till historia och andra kulturer och andra människor...142 

 
Så man arbetar mycket med att de får uttrycka sig själva, de får undersöka lite 
sin egna historia, de får skapa sin egna berättelse om vad historia är, bara det får 
de att… förstå sig på begreppet tid, vilket är historia.143 

 

5.5.6 Låter eleven ansvara för det 
 
En respondent sade att detta arbete åvilade eleven och att lärarens roll i förvärvandet 
av ett historiemedvetande är begränsad till att tvinga dem göra vissa tankegångar. 
 

... det är ju någonting du skapar själv.144 
 

Och just framförallt tvinga dem själva att göra… tankegångarna…145 

5.5.7 Lustbetonad undervisning 
 
En respondent uttryckte vikten av att arbeta med lustbetoning i undervisningen och 
angav att denne på detta sätt, genom att få eleverna att inse att det är roligt och att det 
handlar om eleverna själva, arbetar med att driva eleverna mot förvärvandet av ett 
historiemedvetande. 
 

Så svaret är, i och med att vi nu har haft en liten diskussion i didaktik Stefan som 
ligger mycket hos det här med lustbetonande, att... att det ska finnas en... hos 
eleven... en... en spänning, en vilja till att få lära sig mer…146 

 

5.5.8 Genom kontrafaktisk historieskrivning 
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En respondent sade att denne använde sig av kontrafaktisk historieskrivning, att 
föreställa sig alternativa historiska förlopp, som ingrediens i sitt arbete för elevernas 
förvärvande av historiemedvetande. 
 

… och använder ganska mycket gör jag det här kontrafaktiska tänket för att 
skapa en stämning av att allt är tillåtet att diskutera… hm… att säga: Vad hade 
hänt om inte européerna inte hade kommit till Nordamerika, hur hade världen 
sett ut idag? det kan bli en fantastiskt bra diskussion…147 

 

5.5.9 Genom att utifrån atomistiska data låta eleverna göra längre 
resonemang 

En respondent sade att denne arbetade för förvärvandet av ett historiemedvetande 
hos eleverna genom att, utifrån atomistiska data, låta dessa gör längre, utvecklade, 
resonemang.  
 

… grundläggande atomistiska data som de senare kan göra något vettigt av… 
och se till att det är relevant saker som man får veta, som man kanske kommer 
ihåg och att man åtminstone försöker så lite spår, lite säd av som kan bli ett lite 
mer diversifierad syn på saker och ting.148 

 

5.5.10 Metareflektion. 
 
Ett par respondenter sade sig använda metareflektion som redskap för utvecklande av 
historiemedvetande, med andra ord att medvetandegöra eleverna om själva 
mekanismen i lärandet och processen de inbegrips i då de lär sig. 
 

… samtidigt som man som lärare bygger på med en metareflektion under resans 
gång hela tiden... man ligger där... bredvid, under, ovanför och hela tiden... 
bollar mot de saker som vi är inne i [...] Stannar upp och ser på vad som pågår... 
eh... för den metareflektionen är jätteviktig…149 

 

5.6 Hur gör du för att medvetandegöra dig om elevers 
historiemedvetande?  

 
Vid genomgången av svaren till frågan: Hur gör du för att medvetandegöra dig om 
elevers historiemedvetande? återfanns följande kategorier: Deliberativa samtal, 
Dialektiskt klassrum, Examination, Svårt att upptäcka, Introducerande moment, 
Intuition och Gå utanför läromedlen. 
 

5.6.1 Deliberativa samtal 
 
En respondent åberopade det delibarativa samtalet som medel genom vilket denne 
medvetandegjorde sig om elevernas historiemedvetande. 
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Där… där är jag ju inspirerad av… den ibland hyllade, ibland utskällde forskaren 
vid Stockholms universitet Claes Roth. Hm… det deliberativa samtalets 
funktion…150 

 

5.6.2 Dialektiskt klassrum 
 
Flera respondenter föll tillbaka på tidigare pedagogikteoretiska resonemang i det att 
de framhöll det dialektiska klassrummet som förutsättning för att de skulle kunna 
medvetandegöra sig om elevernas historiemedvetande. 
 

Så jag brukar ibland göra så att den som har ordet bestämmer vem som får ordet 
härnäst… och då kan det ju dröja ett bra tag innan man får tillbaka det. Ehh, men 
det… och det är frustrerande i början, men där märker man, där ger man ju folk 
chansen att… resonera, diskutera…151 

 
Så just historiemedvetande är ju någon grej man får helt enkelt ha en känsla 
för… eh… genom konversation, genom diskussion…152 

 
... ett klassrum som är dialogiskt och när man då... diskuterar så förs den här 
diskussionen.153 

 

5.6.3 Examination 
 
Flera respondenter sade att de använde sig av examinationer för att medvetandegöra 
sig om elevernas nivå av historiemedvetande. 
 

Sen självklart måste man ju formulera prov så som man har haft sin 
undervisning… eh… att försöka koppla vad man kan.154 

 
… vad ska man säga alltså… examinationer till att börja med, det är ju alltid ett 
trevligt sätt…155 

 
Men märker man då... också till proven... att det saknas vissa saker så får man 
lägga till mer för att den här medvetenheten ska finnas där.156 

 
… men samtidigt kan man använda sig av specifika frågor och prov… där man 
tar upp just historiemedvetande.157 

 

5.6.4 Svårt att upptäcka 
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Ett par respondenter pekade på att det är svårt att upptäcka vilken nivå av 
historiemedvetande eleverna besitter. 
 

Eh, det är väldigt svårt att kontrollera historiemedvetande på en elev som inte 
presterar över G, för att det, då presterar dem i stort sett bara alltså… 
upprepningar av atomistisk data…158 

 
Men det... det är ytterst svårt...159 

 

5.6.5 Introducerande moment 
 
En respondent använde sig av introducerande moment för att skapa sig en bild av 
elevernas historiemedvetande. 
 

Eh... dels A-kurs så gör jag olika... moment där jag tittar och ser... med de här så 
gjorde vi olika tidsaxlar där man fick jobba med olika parametrar...160 

 

5.6.6 Intuition 
 
Ett par av respondenterna var inne på att man intuitivt kunde eller skulle känna av 
elevernas medvetandenivå. 
 

Men sedan måste man ju stämma av att... att de i klassrummet har... att man är 
med på tåget. Och det kan man kanske inte göra genom bara prov utan... det 
måste man gör genom att... att se eleverna och prata med dem och vara med dem 
i... i... klassrummet, i biblioteket och runt omkring och se vissa bitar då...161 

 

5.6.7 Gå utanför läromedlen. 
 
En respondent uppmuntrade till att gå utanför läromedlen för att bättre kunna få syn 
på historiemedvetandet. 
 

Nej, och är du för bunden till boken, till att lägga på: Åh, vi måste hinna nu är vi 
bara på sidan 23! Alltså jag fattar inte... det spelar väl ingen roll, det är ju bara en 
skitbok alltså det... inte en skitbok men... man behöver inte...162 

 

                                                
158 Lärare B 
159 Lärare C 
160 Lärare C 
161 Lärare C 
162 Lärare C 
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6 DISKUSSION 
 
Under denna rubrik kommer de resultat som kunnat utrönas av den undersökning 
som gjorts att diskuteras. Presumtiva slutsatser dras med uppsatsens frågeställningar 
i gott minne. 
 

6.1 Koherens mellan utvunnen data och tidigare definitioner 
av begreppet historiemedvetande 

 
Sett till Jeismans definition, som i detta fall får ses som den överordnade då många 
forskare i ämnet lutar sig mot den, innebär ett historiemedvetande: 
 

1. Historiemedvetande är den ständiga närvarande vetskapen om att alla 
människor och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i 
tid, det vill säga att de har en härkomst och framtid och utgör inte något som är 
stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.  
2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det 
förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 
3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och 
uppfattning. 
4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 
emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig 
beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen.163  

 
Satt i relation till de kategorier vi kunnat utvinna ur respondenternas svar så 
korrelerar dessa med Jeismans definition på ett flertal punkter. Det som våra 
respondenter främst kunnat ta tillvara på och uttrycka i sina svar är det som nämns 
som punkt nummer tre i Jeismans definition, att dåtiden är närvarande i föreställning 
och uppfattning. Denna punkt är dock nödvändigtvis inte den mest allomfattande 
beskrivningen av historiemedvetandet och måhända hade det varit mer önskvärt att 
se respondenterna tangera mer av den första punkten i Jeismans definition. Sett ur ett 
bredare perspektiv, medtagande övriga intervjufrågor och svar, alltså även de frågor 
som inte direkt berör de definitionsmässiga aspekterna, går det dock att finna 
samtliga element av Jeismans definition i respondenternas, mer eller mindre 
medvetna, svar.164 
 
Sett till den definition och det extrakt vi själva i bakgrundsavsnittet utvunnit och som 
fått tjäna som utgångspunkt för arbete med att definiera historiemedvetande, kan 
respondenternas svar sägas väl korrelera med denna. Det de främst lyckats ta tillvara 
på är att historiemedvetande innebär en förståelse för olika tidsrymder och dess 
koppling sinsemellan, samtidigt som det innebär ett medvetande om kausala 
strukturer och sammanhang. Detta speglas inte minst av att vi ur respondenternas 
svar kunnat utvinna kategorier som berör just ovanstående, de kategorier som 
återfinns under rubriknivå 6.1 och som här exemplifieras av lärare A: 
 

... att kunna se orsak – verkan hm… växlingen i historien så att säga...165 
                                                
163 Hartsmar 2001, s. 77-78 
164 Hartsmar 2001, s. 77-78 
165 Lärare A 
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Allmänt kan sägas att av de lärare som deltagit i denna undersökning så är det i 
huvudsak en, lärare A, som ger en beskrivning av begreppet historiemedvetande som 
i stort överrensstämmer med det som litteraturen ger vid hand och som påvisas i 
bakgrundsavsnittet.166  
 

... men på något sätt handlar det om att hitta kopplingen mellan... hm... vad ska 
man säga...  dåtid och nutid men också [...] att man på något sätt beräknar 
historien vad, vad är ett rimligt utfall på den här orsaken...167 

 
Övriga respondenter presenterar dock en god eller till och med mycket god förståelse 
av begreppet och en hög grad av koherens med de definitioner som presenteras i 
bakgrundsavsnittet. 168 
 

6.2 Historiemedvetandets värde, funktion och nödvändighet 
 
I denna del av diskussionskapitlet framställs och diskuteras resultat som är dragna 
direkt ur det intervjumaterial vi insamlat. 
 

6.2.1 Värde 
 
Flera respondenter uttrycker att historiemedvetandet har ett högt eller stort värde.  
 

Historiemedvetande har ett väldigt stort värde … eh… tänker man tillbaka på 
allting som har hänt i historian och under alla dess epoker… så kan man tycka att 
historiemedvetande har ett stort värde.169   

 
Detta resonemang, kring historiemedvetandets höga eller överordnade värde byggs 
sedan, hos alla respondenter, ut i förhållande till, och som kategoriseringen visar, 
historiemedvetandets värde i förhållande till realiakunskaper, värde som redskap för 
bekämpande mot okunskap, värde som redskap att förstå sin verklighet, värde som 
redskap för att kunna skapa förståelse för platsers historiska värden och värde som 
exempel på god undervisning. Av respondenternas svar kan vi sluta oss till att 
historiemedvetande, för de fyra lärare som deltagit i studien, har ett högt värde som 
också ”står sig” när det sätts i förhållande till andra undervisningsnära element eller 
faktorer.  
 

6.2.2 Funktion 
 

                                                
166 Historiemedvetande <http://www.ne.se/historiemedvetande>. Avläst den 16/11 
2009 13:04; Hartsmar 2001, s. 77-78 
167 Lärare A 
168 Historiemedvetande <http://www.ne.se/historiemedvetande>. Avläst den 16/11 
2009 13:04; Hartsmar 2001, s. 77-78 
169 Lärare D 
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Vad gäller historiemedvetandets funktion eller möjliga funktioner råder det bland 
respondenterna delade meningar. Medan ett par av de lärare som tillfrågats tillstår att 
historiemedvetandet skulle kunna ha en fostrande funktion, ser andra respondenter 
till historiemedvetandets funktion som kalkyleringsredskap och ”framtidsbarometer”.  
 
 

… men om vi ska generalisera och ta det då utifrån, utifrån kursmål och kursplan 
så… så ska vi ju verkligen ha en funktion av att fostra demokratiska 
medborgare.170 

 
Ja det är ju alltså att kunna kalkylera rimliga utfall…171 

 
Sägas kan och bör att det i denna fråga, frågan om historiemedvetandets funktion, 
råder en samstämmighet kring att historiemedvetandet skulle ha en funktion även då 
respondenterna tolkar denna olika. 

6.2.3 Nödvändighet 
 
Bland flertalet respondenter råder en samstämmighet kring att väckandet av 
historiemedvetande bör ses som nödvändigt att implementera i undervisning och 
därmed förenlig verksamhet. 
 

Nödvändigheten den är... den är... viktig alltså. Absolut. Det är ju Sverige som 
först på senare år har fattat hur viktigt historieämnet är. Resten av Europa har ju 
haft det som ett... kärnämne... och det har varit självklart att man läser om sina 
rötter och om Europas historiska utveckling... så svar ja, mycket nödvändigt.172 

 
Ett par av respondenterna ifrågasätter dock dess nödvändighet tillsammans med 
nödvändigheten av historia i stort, detta ser vi främst som en intellektualisering eller 
problematisering av begreppet nödvändighet som faller tillbaka på att 
respondenterna, för att reda ut sina tankar i frågan, ställer sig utanför sammanhanget 
och rollen som historielärare och gör en så kallad metareflektion. 
 

Att veta vad det är vi har gjort och hur vi ska gå vidare… eh… så därav 
naturligtvis ett vara medveten om om det blir… ju fantastiskt viktigt. Men 
kanske inte nödvändigt.173 

  

6.3 Medvetenhet om historiemedvetande i undervisning 
 
I denna fråga skiljer sig respondenternas svar, flera av respondenterna säger sig 
medvetet arbeta med detta, väckandet av ett historiemedvetande, medan någon eller 
några av respondenterna, vilket kategorierna också påvisar, säger sig inte kunna eller 
vilja arbete med och mot detta. 
 

Det är ingenting som går att göra, för det är som sagt en högre form av 
förståelse…174 

                                                
170 Lärare C 
171 Lärare A 
172 Lärare C 
173 Lärare B 
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Sättet på vilket de respondenter som säger sig arbeta mot detta skiljer sig också åt då 
arbetsprocessen mot skapandet av ett historiemedvetande hos eleverna ofta verkar 
grundas i och falla tillbaka på det som varje enskild respondent definierar som 
historiemedvetande.  
 
Ett gemensamt, och i vår mening positivt, drag som flera av respondenterna genom 
sina svar uppvisar är att de i och genom sin undervisning försöker att skapa en 
utvidgad förståelse för och förtrogenhet med att handskas med korrelation mellan 
historiska epoker och samtida och framtida förhållanden. Ett par respondenter 
vidhåller också vikten av medvetandegörandet om det egna lärandet och vetandet, så 
kallad metakognition, som drivmedel för skapandet av historiemedvetande. Detta är 
något som väl stämmer överrens med och tangerar det som den ämnesdidaktiska 
litteraturen rekommenderar.175 
 

… samtidigt som man som lärare bygger på med en metareflektion under resans 
gång hela tiden... man ligger där... bredvid, under, ovanför och hela tiden... 
bollar mot de saker som vi är inne i [...] Stannar upp och ser på vad som pågår... 
eh... för den metareflektionen är jätteviktig…176 

 
Överlag kan sägas att av de respondenter som tillfrågats i ämnet så uttrycker 
åtminstone tre av fyra tankar som gör det rimligt att anta att de medvetet, i sin 
undervisning, implementerar moment som syftar till att stärka elevernas 
historiemedvetande. Av detta kan man också sluta sig till att det för dessa 
respondenter också rör sig om ett medvetet val att bedriva sin undervisning. 
 

6.4 Förtrogenhet, fakta, förståelse och färdighet i förhållande 
till historiemedvetande enligt respondenterna 

 
De fyra f:en och framförallt styrdokumenten måste ses, värderas och uppskattas likt 
fyrtornen för de vilsna sjömännen på havet. Dessa ska ge ett ledande ljus i mörkret 
för oss lärare och därför ser vi det som väldigt intressant för oss att diskutera dessa 
förhållanden, om dessa går att finna bland våra respondenters svar.  
 
När det gäller förhållandet mellan historiemedvetande och styrdokumenten så har 
samtliga lärare som deltagit i denna studie haft klara och medvetna kopplingar till de 
styrdokument som gäller för gymnasial verksamhet och ämnet historia.177 De har 
samtliga uttryckt, på olika sätt, men med samma grundtanke i sina uttalanden att 
historiemedvetande är något som det skrivs om och är en egenskap som eleven ska 
besitta efter att deras kurs och utbildning i historia är avslutad.  
 

... om man som lärare tittar på vad kursmålen säger, kursplanen säger… Lpf 94 
säger, så finns det vissa mål som man ska jobba för att… att eleverna ska uppnå 

                                                                                                                                     
174 Lärare B 
175 Hermansson Adler 2004 
176 Lärare C 
177 Lpf 94 
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när det gäller när det gäller just historiemedvetenhet och då är det just att man 
kan se på…178 

 
 
Vidare, för att bana väg för de fyra f:en i diskussionen, kan man även säga att dessa 
fyra, förtrogenhet, fakta, förståelse och färdighet, diskuterats och, mer eller mindre 
direkt, refererats flitigt av våra respondenter.  
 
Förtrogenhet med historiemedvetande är något som återkommer i intervjuerna. Att få 
eleverna att känna en förtrogenhet med sin historia och historiemedvetande är ett 
moment som många av respondenterna ser som en viktig del. För att belysa detta 
resonemang använder vi oss här av ett citat från lärare C: 
 

Men sedan måste man ju stämma av att... att de i klassrummet har... att man är 
med på tåget. Och det kan man kanske inte göra genom bara prov utan... det 
måste man gör genom att... att se eleverna och prata med dem och vara med dem 
i... i... klassrummet, i biblioteket och runt omkring och se vissa bitar då...179 

 
Gällande f:et fakta så har så har olika åsikter kommit fram i respondenternas svar. 
Alla respondenter har uttryckligen sagt att historiemedvetande inte är faktabaserad 
kunskap utan mer ett förståelseredskap som i förhållande till fakta, realiakunskaper 
och atomistiska data är överordnat. Däremot uttrycker en av respondenterna att ett 
gott historiemedvetande inte är fullbordat utan faktakunskaper. 
 

… grundläggande atomistiska data som de senare kan göra något vettigt av… 
och se till att det är relevant saker som man får veta, som man kanske kommer 
ihåg och att man åtminstone försöker så lite spår, lite säd av som kan bli ett lite 
mer diversifierad syn på saker och ting.180 

 
För att kunna ge eleverna ett historiemedvetande, som man själv som lärare anser är 
gott nog, har ett flertal vägar till detta historiemedvetande delgivits oss genom 
respondenterna. För att komma fram till målet historiemedvetande har en majoritet, 
om inte alla, respondenter sagt att den bästa vägen för att kunna uppnå målet; 
förståelse för historia, och en förståelse inom historiemedvetande är genom den 
lustfyllda och intresseskapande undervisningen.  
 

... min undervisning bygger mycket på att jag... hookar så här, letar krokar och 
ser om det finns intresse... eh... och finns det då ett intresse så: Ja, vad häftigt! så 
är man redan där, för då vet jag att då... då finns ambitionen hos eleverna att vilja 
veta mer... och då är halva... vägen gådd liksom...181 

 
Å andra sidan menar en av respondenterna att historiemedvetande i sig är en 
förståelse som eleverna måste ta till sig eller redan inneha för att kunna få till stånd 
reflektioner kring historia innehållande en högre grad av substans. Därigenom blir 
förståelsen, i denna lärares mening, direkt kopplad till den nivå av förtrogenhet med 
historien som eleven på förhand innehar.  
 

                                                
178 Lärare C 
179 Lärare C 
180 Lärare B 
181 Lärare C 
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... en fördjupad abstrakt faktisk oreflekterad eller oöverreflekterad förståelse för 
vad historia är och var det kommer ifrån.182 

 
Något som vi fann intressant är att en av våra respondenter klart uttryckte att 
historiemedvetande är något som man antigen innehar eller inte innehar, det är en 
färdighet som man besitter eller ej. Och vid följdfrågan om huruvida man kan jobba 
med elever som inte innehar denna färdighet så gav denne lärare detta svar: 
 

Det är ingenting som går att göra, för det är som sagt en högre form av 
förståelse…183 

 
Enligt denne respondent så är historiemedvetande en högre form av förståelse, det är 
en färdighet som man inte kan lära ut till eleverna, utan det är något som de själva 
ska upptäcka och det enda man kan göra som lärare är att ”hinta” dem och försöka 
leda dem på rätt spår. Detta strider mot det som övriga respondenter, enligt vår 
uppfattning, uttrycker. Övriga respondenter väljer, likt oss, här istället att se till sitt 
eget ansvar i förhållande till skapandet av ett historiemedvetande hos eleverna. I 
detta samspelar de också med det som uttryckligen uttrycks vara eftersträvansvärt i 
Lpf94, med betoning på citatets andra stycke.   
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 
den andra kunskapsformen. 
Undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla 
beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapers relativitet och förmågan 
till dynamiskt tänkande.184 

 
 

6.5 Går det att spåra pedagogisk teori i respondenternas svar? 
 
I respondenternas svar står mycket att finna som kan sättas i direkt relation till 
pedagogisk teori eller pedagogisk teori speglat i styrdokument och 
verksamhetsreglerande planer. Det faktum att flera respondenter ger hänvisning till 
och indikation på att det tagit del av ovanstående och aktivt arbetar för att 
implementera detta i sin undervisningsverksamhet ger också anledning till att tro att 
de tidigare reflekterat kring sakförhållandet mellan historiemedvetandet och dess 
samstämmighet med kursplaner och styrdokument. 185  
 

… men om vi ska generalisera och ta det då utifrån, utifrån kursmål och kursplan 
så… så ska vi ju verkligen ha en funktion av att fostra demokratiska 
medborgare.186 

 
Vad gäller de pedagogikteoretiker som tas upp i bakgrunden, med andra ord Lev 
Vygotskij, Paulo Freire, Olga Dysthe och filosofen och inspiratören Friedrich Hegel, 

                                                
182 Lärare B 
183 Lärare B 
184 Lpf 94, s. 8 
185 ibid. 
186 Lärare C 
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står även tankespån från dessa att finna i respondenternas svar. Högst korrelation 
med Paulo Freires tankar om Conscientisation är de svar som lärare C och D ger 
oss.187 Lärare C genom det att denne säger: 

 
 

… just det här med... med ämnesdidaktik och... så handlar det mycket om: 
Varför ska vi läsa det här?! Liksom det, om man inte kan förstå det... liksom... få 
eleverna till att fatta att det här är skitspännande och intressant och det här 
handlar om dig faktiskt, det handlar om att... du ska se din relation till de här 
sakerna.188 

 
Och vidare, lärare D, i det att denne tillstår: 
 

Så man arbetar mycket med att de får uttrycka sig själva, de får undersöka lite 
sin egna historia, de får skapa sin egna berättelse om vad historia är, bara det får 
de att… förstå sig på begreppet tid, vilket är historia.189 

 
Detta alltså att jämföra med vad Henry Egidius skriver om Paulo Freire och som 
flitigt refereras i bakgrundsavsnittet, nämligen att: 
 
 

Grundtanken i Freires pedagogik är sålunda att dialogen ska frigöra 
medvetandegörande krafter hos deltagare i utbildningar, så de kan reflektera 
kritiskt och ur olika synvinklar, se på sin egen politiska och historiska 
situation.190 

 
Sammantaget och sammanvävt utgör i vår mening lärare C och D´s svar och 
beskrivningar av hur de försöker att hos eleverna inplantera ett historiemedvetande 
en beskrivning av en pedagogisk grundtanke snarlik den vi finner hos Freire.191 
 
Vad Vygotskij beträffar är det främst dennes teorier om det sociala samspelets 
bärande kraft på undervisningen som vi lagt oss vinn om att spåra i respondenternas 
svar.192 Då är alltså frågan: Uttrycker respondenterna att det sociala samspelet och 
det dialogiska klassrummet är faktorer med betydelse för skapandet av ett 
historiemedvetande? Svaret blir ja. Flera av respondenterna uttrycker tankar om det 
sociala samspelets betydelse och värdet av ett dialogiskt klassrum, exempelvis lärare 
A: 

 
… och använder ganska mycket gör jag det här kontrafaktiska tänket för att 
skapa en stämning av att allt är tillåtet att diskutera… hm… att säga: Vad hade 
hänt om inte européerna inte hade kommit till Nordamerika, hur hade världen 
sett ut idag? det kan bli en fantastiskt bra diskussion…193 
 

Vidare: 
 

                                                
187 Egidius 2003, s. 116 
188 Lärare C 
189 Lärare D 
190 Egidius 2003, s. 114 
191 ibid. 
192 Hermansson Adler 2004, s. 33 
193 Lärare A 
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... det kan vara hur kul som helst... vi diskuterar...194 
 
Ytterligare också lärare C: 
 

… där tror jag först och främst att det är viktigt att ha ett diskussionsklimat…195 
 
Då Olga Dysthes och Lev Vygotskijs teorier, som nämnt i bakgrunden, möts i det att 
tonvikten läggs på värdet av ett dialogiskt klassrum och språket som redskap för 
kognitionsskapande finner vi även att Dysthes teorier "backas upp", kan spåras och 
beläggs varande koherenta med de svar som våra respondenter givit och som citeras i 
ovanstående.196 
 
Emellertid vände vi också på myntet Olga Dysthe i bakgrundskapitlet i det att vi 
presenterade och refererade hennes teorier kring metakognition.197 Om 
metakognition och reflektion talar även lärare C om och tangerar i detta Dysthes 
tankespån. 
 

… samtidigt som man som lärare bygger på med en metareflektion under resans 
gång hela tiden... man ligger där... bredvid, under, ovanför och hela tiden... 
bollar mot de saker som vi är inne i [...] Stannar upp och ser på vad som pågår... 
eh... för den metareflektionen är jätteviktig…198 

 
Vidare tangerar samme respondent, lärare C, Dysthes tankar kring motivationens 
betydelse för kognitionsskapande i det att denne för ett resonemang om detta i 
förhållande till sin egen undervisning.199 

 
Så svaret är, i och med att vi nu har haft en liten diskussion i didaktik Stefan som 
ligger mycket hos det här med lustbetonande, att... att det ska finnas en... hos 
eleven... en... en spänning, en vilja till att få lära sig mer…200 

 
Detta förstärks ytterligare när nämnde respondent utvecklar och exemplifierar sitt 
resonemang. 
 

Liksom det, om man inte kan förstå det... liksom... få eleverna till att fatta att det 
här är skitspännande och intressant och det här handlar om dig faktiskt, det 
handlar om att... du ska se din relation till de här sakerna.201 

 
Slutligen, vad korrelationen med det avtryck som gjorts av Friedrich Hegel beträffar, 
vill vi hänvisa till det tal om en politisk normkultur inom vilken historieämnet ses 
som viktigt och som nämnde Hegel varit med om att skapa.202 

                                                
194 Lärare C 
195 Lärare A 
196 Hermansson Adler 2004, s. 33 
197 Aronsson 2004, s. 68 
198 Lärare C 
199 Dysthe 2003, s. 38 
200 Lärare C 
201 Lärare C 
202 Egidius 2003, s 26 
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6.6 Sammanfattande slutsatser 
 

6.6.1 Hur definierar fyra lärare begreppet historiemedvetande och 
hur väl stämmer detta överens med den definition som 
litteraturen ger vid handen? 

 
Det går inte att utifrån ett så pass begränsat datamaterial som det vi insamlat dra 
några generella slutsatser kring definitioner av historiemedvetande. Ett gemensamt 
drag hos respondenternas svar är dock att de alla anger kännedom om historisk tid 
och förståelse för historiens dynamik och kausalitetsprinciper som bärande element i 
förhållande till begreppet. Det vi däremot kan sluta oss till är att historiemedvetande 
som begrepp och fenomen är välkänt bland de representanter för lärarkåren som 
deltagit i denna studie. Likaså kan vi sluta oss till att även då samtliga respondenter 
visar på förmåga att resonera kring historiemedvetande, råder bland dessa 
respondenter skilda eller delvis skilda meningar om hur det definieras och vad detta 
innebär. Satt i förhållande till litteratur i ämnet blir respondenternas sammantagna 
vittnesmål också väl korrelerande med denna.  
 

6.6.2 Hur reflekterar dessa lärare kring begreppet 
historiemedvetande vad gäller dess värde, funktion och 
nödvändighet? 

 
Även här är det, på grund av det begränsade datamaterialet, omöjligt att dra generella 
slutsatser. Frågans och frågeställningens art är också sådan att den inte kräver 
samstämmighet, det är inte ens eftersträvansvärt eller önskvärt. Det viktiga i detta 
fall blir att konstatera att de resonerar i dessa perspektiv. Utifrån materialet kan 
ändock utvinnas att flertalet respondenter ser ett högt, och i förhållande till 
atomistiska data mycket högt, värde i att inneha ett historiemedvetande. Vad gäller 
funktionen, historiemedvetandets funktion, väljer samtliga respondenter olika 
perspektiv. Historiemedvetandet ses som fungerande såväl fostrande som 
färdighetsdanande, identitetsskapande och förståelseskapande. I frågan om 
historiemedvetandets nödvändighet, vilken egentligen står i direkt relation till dess 
värde, väljer även här respondenterna olika ståndpunkter. Flera respondenter väljer 
att lyfta fram och lägga tyngd på historieämnets allmänna värde. Andra väljer att 
problematisera begreppet nödvändighet. Återigen andra väljer att se till 
historiemedvetandets nödvändighet för utveckling som människa och samhälls- och 
tidsvarelse, naturligtvis med reservation för att de väljer olika utgångspunkter och 
infallsvinklar. 
 

 

6.6.3 Är skapandet av ett historiemedvetande en, för de lärare som 
ingår i undersökningen, medveten del av undervisningen 
och, om så är fallet, på vilket sätt? 

 
Av att döma av vad de respondenter som tillfrågats svarat kan vi sluta oss till att 
samtliga aktivt arbetar med att införliva skapandet av ett historiemedvetande i sin 
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undervisning. Huruvida medveten denna strävan är kan dock ifrågasättas. Vissa av 
respondenterna kan ge tydliga exempel på hur de arbetar med detta och visar därmed 
upp en hög grad av medvetenhet, medan andra menar att de inte gör det men ändå 
”hintar” om att det är ett mål med deras undervisning. Flera av respondenterna visar 
också på medvetenhet i det att de förmår koppla sin verksamhet med arbetandet för 
ett ökat historiemedvetande till strävans- och uppnåendemål i styrdokument och 
kursplaner. Sätten på vilka respondenterna säger sig arbeta med skapandet av 
historiemedvetande skiljer sig åt, en gemensam nämnare är dock att de försöker att 
relatera ämnet till eleven och elevens egen verklighet samt att de använder olika 
motivationsstrategier i arbetet med uppnåendet av detta. Samtliga respondenter säger 
också att de använder sig av diskussion, dialog och dialektik som medel för arbetet 
med skapandet och upprätthållande av ett historiemedvetande. Dessa medel för 
uppnående och skapande kan också med enkelhet kopplas till pedagogisk teori och 
didaktik. 
  

 

6.6.4 Hur ser dessa lärare på skapandet av ett historiemedvetande 
hos eleverna satt i relation till vad som framställs i 
styrdokument och litteratur kring de fyra F:en?203  

 
Sammanfattat kan sägas att det är f:et förståelse som är det bärande elementet i 
respondenternas resonemang. Förståelse, i sällskap med tillförsel av fakta, ses som 
en utgångspunkt från vilken de övriga sedan kan nås med färdighet som slutstation. 
Samtliga respondenter tangerar vid någon punkt i sina resonemang de olika f:en, 
däremot fäster de olika betydelse vid dem och drar olika slutsatser gällande dess 
dynamik och påverkan i förhållande till varandra. En av respondenterna väljer också 
en något omvänd hållning i förhållande till övriga respondenter, nämligen att 
förtrogenhet och färdighet skulle vara utgångspunkt för uppnående av övriga istället 
för vice versa. F:et fakta verkar dessutom ofta av respondenterna ses som en 
underförstådd förutsättning för uppnåendet av förståelse. Glädjande är också att se att 
flera respondenter kopplar förvärvandet av ett historiemedvetande, genom 
uppnående av de fyra f:en i förhållande till detta, till ord som livskunskap då detta, 
osökt, får oss att tänka på devisen om det livslånga lärandet.  
 

6.6.5 Går det att spåra pedagogisk teori i respondenternas svar? 
 
För att sanningsenligt besvara frågan: ja. Konstigt vore väl annat då samtliga 
respondenter undergått lärarutbildning med allt vad detta innebär. De tankespån som 
kunnat spåras till pedagogikteoretiker och filosofer har inte alltid varit glasklara, 
tydligt är dock att såväl Lev Vygotskijs och Olga Dysthes teorier om dialog och 
språkets betydelse för inlärningen gjort avtryck.204 Ytterligare kan de tankar kring 
motivation och lustbetoning som respondenterna framför härledas till Dysthe.205 Vad 
Paulo Freire beträffar kan dennes teori om Conscientisation spåras i respondenternas 
reflektioner kring historiemedvetandets funktion, men också i de resonemang som 
                                                
203 Nordgren 2008, s. 66f 
204 Hermansson Adler 2004, s. 33 
205 Dysthe 2003, s. 38 
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förs kring vilka effekter man kan uppnå genom historiemedvetandets raster.206 
Slutligen, vad beträffar Friedrich Hegel så kan dennes påverkan indirekt spåras i den 
normkultur som en av respondenterna direkt, och flera av respondenterna indirekt, 
beskriver.207  
 

6.7 Reflektion kring syftesuppfyllnad 
 
Nu till de lite mer otrevliga frågorna, de som gör lite ont att besvara. Uppfyller vi det 
som utlovas i syftesformuleringen? Besvarar vi frågeställningarna? Naturligtvis är 
detta upp till den som läser detta att avgöra. Nedanstående stycken får därför endast 
ses som en reflektion från vår sida. 
 
För grundläggande syftesuppfyllnad i denna uppsats krävdes att vi fick fram data 
som var tolkningsbar och relaterbar i förhållande till de frågor vi ställt 
respondenterna. Då dessa frågor också stod i direkt relation till uppsatsens 
övergripande frågeställningar var det extra viktigt att respondenterna uppvisade 
förståelse för desamma. Vad dessa, kritiska, mål beträffar anser vi dem vara 
uppfyllda då samtliga respondenter avgav välavvägda, insiktsfulla och sofistikerade 
svar. Svaren var också av sådan art att de med lätthet kunde relateras till 
frågeställningarna och med tydlighet kunde spåras till intervjufrågorna.  
 
Syftesformuleringen för denna uppsats lyder: Syftet med vår undersökning är att 
utröna om och hur fyra lärare i historia medvetet reflekterar kring elevers 
historiemedvetande. Vidare är det också av intresse att få reda på hur pass medvetet 
de arbetar med att utveckla elevernas historiemedvetande genom den undervisning 
de bedriver och vilka pedagogiska teorier som går att spåra i detta. 
 
Uppnås detta? Vi anser att vi givit en bild av de fyra lärare som utgjort 
undersökningsgrupp för denna studie resonerar kring historiemedvetande. Vidare har 
vi också fått ut vissa, om än ibland något vaga, beskrivningar av hur arbetet med att 
utveckla elevernas historiemedvetande av dessa lärare bedrivs. Vad gäller deras, 
respondenternas, egen grad av medvetenhet står denna fortfarande, delvis, öppen för 
tolkning. Det som vi i denna delfråga försökt att koncentrera oss på är att jämföra 
respondenternas resonemang och definitioner med litteratur i ämnet för att därefter 
tolka vilken grad av medvetenhet respondenterna uppvisar. Tolkningen är gjord. 
Riktig eller oriktig, relevant eller irrelevant? Det ligger i mottagarens händer att tolka 
vår tolkning, att metareflektera. 
 
Om frågeställningarnas besvarande kan följande sägas: Utifrån det material som vi 
haft tillgängligt, begränsat och litet, tycker vi oss ha besvarat de frågeställningar som 
uppställts för denna uppsats. Dessa svar hade naturligtvis, med ett större material och 
i en utökad undersökning, kunnat vara betydligt utförligare, men vi har i alla fall 
lyckats att ge en bild och återge något av strålglansen i de svar som givits oss av de 
respondenter som tillfrågats. Vi hoppas också att detta har givit en bild, om än inte 
generell eller allmängiltig, av hur lärare i historia resonerar kring historiemedvetande 
och dess skapande. Vidare hoppas vi också att dessa respondenter har givit dig eller 

                                                
206 Egidius 2003, s. 116 
207 ibid. s. 26 
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er som läser denna uppsats inspiration och vägledning i hur man kan resonera kring 
undervisningens innehåll och lärarens uppdrag, ett uppdrag som innehåller såväl 
ämnesundervisning som fostrande av goda samhällsmedborgare. 
 
 
 
   

6.8 Förslag till vidare forskning 
 
Gällande förslag för vidare forskning så är möjligheterna oändliga för den 
fantasirike. Denna uppsats skulle kunna utökas med fler respondenter för att kunna 
ge en mer differentierad bild över vad det kan finnas för uppfattningar kring 
historiemedvetande hos gymnasielärare som undervisar i historia, dock får vi inte 
göra några generella slutsatser utan hålla i minnet att de uppfattningar som kommer 
fram endast gäller de lärare som har intervjuats. Möjligheterna vid användandet av 
kvalitativ metod är, som sagt, oändliga. Vidare anser vi att frågan gällande hur 
historiemedvetande upptäcks och hur det skapas i undervisning är ett väldigt 
intressant ämne och därmed även att studera de praktiska metoder som används för 
att förmedla ett historiemedvetande till eleverna som så tydligt står beskrivet i 
kursplaner och styrdokument.  
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EPILOG 
 
... men för dvärgen är porten stängd, han är för liten, och i förtvivlan sliter han huden 
och skalet av sitt medvetande och sitt jag, i svärta sänker han sin själ och med tjära 
bestänker han sitt hjärta. Tjäran tynger. Förblindad av smärta och skakande av 
spasmer för han ett krig mot alltet och tingen. Det blir mörkt. 
 

”Igenom mig går man till sorgestaden, igenom mig till plåga utan ände, igenom 
mig till ett förtappat släkte. Rättvisa drev den höge som mig byggde: gudomlig 
allmakt och den högsta vishet har med den första kärleken mig danat. Alla de 
ting som före mig har skapats är eviga, och jag består för evigt. Lämna allt hopp, 
ni som går över tröskeln. Över en port såg jag de orden skrivna med bokstäver i 
dunkel färg, och sade: hård, mästare, mig synes deras mening. Och han som klart 
förstått mig tog till orda: här får du lämna bakom dig all tvekan; all rädsla inom 
dig måste du döda. Vi har nu kommit till den ort jag nämnde där du skall se det 
kvalda som förlorat sin kunskap om förståndets högsta goda. Och sedan han med 
glättig min lagt handen i min, och gett mig tillförsikt ånyo, förde han in mig i det 
doldas rike. Där hördes suckar, gråt och höga verop genljuda i en rymd förutan 
stjärnor så ömkligt, att jag först brast ut i tårar. Förvrängda språk och fasansfulla 
eder, utrop av smärta, tonfall av förbittring, hesa och gälla läten, slag av nävar 
steg till ett larm som oupphörligt kretsar, likt sand som släpas runt av 
virvelvinden, i denna luft, svept dag och natt i mörker.”208 

 
Dvärgen är död.

                                                
208 Alighieri 2004, s. 23 
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUFRÅGOR: 
 
1. Vad anser du att historiemedvetande är?  
 
2. Vad anser du att historiemedvetande har för värde?   
 
3. Vad anser du att historiemedvetande har för funktion? 
 
4. Vad anser du att historiemedvetande har för grad av nödvändighet? 
 
5. Hur arbetar du för att dina elever ska fördjupa sitt historiemedvetande? 
 
6. Vad gör du för att medvetandegöra dig om elevers historiemedvetande?  
 
7. Har du något övrigt att tillägga i ämnet? 
 


