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ABSTRACT   
 
I en värld i snabb förändring, och med stora utmaningar inför framtiden, är det 
angeläget att synliggöra tiden och vad den innebär för oss människor. 
Undersökningen syftar till att besvara frågan på vilket sätt skolelevers 
uppfattning om tid idag kan utvecklas i den svenska skolan.  
 
Undersökningen utgörs av intervjuer med fem gymnasielärare i historia. De har 
fått svara på frågor om deras bild av elevernas tidsuppfattning, samt på vilka 
sätt deras undervisning kan tänkas stimulera detta tidsmedvetande.  
 
Resultaten visar att lärarna har en ganska negativ bild att sina elevers 
tidsperspektiv. Det beskrivs som att eleverna är starkt upptagna med sin egen 
tid och har svårt att blicka såväl framåt som bakåt i tiden. Samtidigt kan 
lärarna se en progression, med ”förbättrat” tidsmedvetande hos de äldre 
eleverna. För att utveckla tidsmedvetandet uppges en mängd olika strategier. 
De flesta av dessa innebär ett elevaktivt arbetssätt, där uppfattningen om tiden 
blir något som subjektivt konstrueras hos eleven. I några fall, till exempel 
genom arbete med tidslinjer, kan man även ana att ”gemensamma”, kulturellt 
skapade bilder av tiden förmedlas till eleverna.  
 
Det står dock klart att det i första hand är det historiska stoffet, snarare än 
tidsperspektiven, som står i fokus i undervisningen. Att utveckla ett 
tidsmedvetande, så som det definieras i arbetet, blir därför något som i hög 
grad lämnas åt eleverna själva.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi lever i en tid då vi ständigt blir uppmanade att tänka på hur vi agerar, eftersom de 
beslut vi fattar har en inverkan på framtiden. Särskilt miljöproblematiken har de 
senaste åren lyfts fram på ett mycket alarmerande sätt och framtiden målas upp i 
överlag mycket mörka färger. I relation till detta diskuteras människors möjligheter 
att påverka sin situation, inte minst över tid. Framtiden verkar överhuvudtaget ha 
blivit ett mer akut samtalsämne i de flesta fora och inte minst i skolan. 
 
Som blivande historielärare har jag därför ställt mig frågan hur människors 
tidsperspektiv egentligen ser ut. Trots att vi har en gemensam tideräkning, där vi 
benämner år, månader och dagar vid gemensamma namn, så har vi alla egna, 
subjektiva uppfattningar kring tiden. (Lundmark 1989, s 11) Det kan handla om hur 
fort tiden rör sig, vad den är ”värd” och hur mycket vi själva och andra egentligen 
kan tänkas åstadkomma på en viss tid. Beroende på vår inställning till tiden kan vi 
tänka och handla långsiktigt eller kortsiktigt. Faktorer som vår ålder, samhällssyn 
eller allmänna inställning till livet kan tänkas påverka denna uppfattning. Men kan 
man säga att en viss tidsuppfattning är eftersträvansvärd, medan en annan är mindre 
önskvärd? Hur arbetar man med dessa frågor i skolans värld och i arbetet att fostra 
medborgareför framtiden? Sker i så fall ett sådant arbete på ett medvetet sätt, och i så 
fall hur?  
 
I skolans styrdokument beskrivs aldrig explicit tidens roll i undervisningen. I 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finner man några delar som berör 
hur eleverna skall orientera sig i förhållande till tiden. Här framgår bland annat att 
eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med hög förändringstakt. 
(44) Det beskrivs att eleverna skall kunna anpassa sig till de fortlöpande förändringar 
som bland annat internationalisering, ett förändrat informationsflöde och en ny 
klimatsituation utgör. Förändringarna innebär krav och förväntningar, men också 
möjligheter, för våra sätt att leva, hävdas det. (44) Lpf94 stipulerar dessutom att 
medvetenhet om hur hållbar utveckling kan uppnås bör belysas genom att visa på hur 
samhället kan förändras över tid. (44-45) En förberedelse inför framtiden skall 
byggas genom ett historiskt perspektiv, som dessutom ger insikt om kunskapers 
relativitet. (45) Det går alltså att konstatera att Lpf94 på olika sätt berör tiden och 
dess föränderlighet, utan att begreppet tid i sig självt står i egentlig fokus. Tiden, och 
sakers föränderlighet, blir istället på ett mer subtilt plan något som skall hanteras 
inom ramen för undervisningen. Kanske därför förs ämnet sällan eller aldrig upp till 
diskussion och problematiseras, åtminstone inte i den skolforskning som finns. 
Samtidigt kan man inte bortse från att elevernas tidsmedvetande påverkas av 
undervisningen, vare sig vi vill det eller inte. På vilket sätt det sker vet vi dock som 
sagt nästan ingenting om. Det verkar därför befogat att undersöka frågan om hur 
detta lärande om tiden egentligen ser ut, och hur det går till.  
 
Några historiker, pedagoger och didaktiker har på senare år använt begrepp som 
tidsmedvetande, tidsmedvetenhet, tidsuppfattning eller tidsförståelse för att beskriva 
de till stora delar outtalade uppfattningar som vi har om tid, och om hur vi handskas 
med den. (Lundmark 1989, Karlegärd 1991, Hartsmar 1994 & 2001) En viktig 
utgångspunkt i deras teoretiska resonemang är att människor har en uppfattning om 
tiden – i annat fall skulle vi vara närmast apatiska och utan någon möjlighet att 
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planera eller skapa meningsfullhet i tillvaron. Hur detta förhållningssätt ser ut skiljer 
sig dock, inte bara mellan individer utan också hela samhällen. Lundmark ägnar 
också sitt verk Tidens gång och tidens värde (1989) åt att redogöra för hur olika 
sådana här tidsuppfattningar kan se ut. 
 
Vi vet dock väldigt lite om vilken bild av tiden som målas upp i skolan, och på vilka 
grunder detta görs. Man kan snabbt konstatera att det inte finns något skolämne som 
på har som uttalat mål att analysera tiden som fenomen, annat än möjligen ämnet 
historia. Däremot är det svårt att tänka sig en lärandesituation där man inte förr eller 
senare relaterar det som sker i nuet till det förgångna eller vad man förväntar sig av 
framtiden. 
 
Om det finns något ämne som aningen tydligare än de andra gjort det till sin uppgift 
att orientera svenska skolelever i tiden så bör det vara historia. Föreliggande 
undersökning utgörs därför av intervjuer med lärare i historia. De ger sin bild av vad 
tidsmedvetandet egentligen innebär, och hur det kan utvecklas. Jag vill här passa på 
att tacka dem för deras medverkan i undersökningen (de har ställt upp med sin tid i 
tider när tid är det man egentligen har minst av), och tror att deras reflektioner 
kommer att kunna innebära ett tydliggörande av vilken plats den undflyende tiden 
egentligen har i svensk undervisning.  
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2 BAKGRUND 
 
Det första kapitlet i denna del syftar till att mycket översiktligt presentera de olika 
forskningsansatser och perspektiv som anlagts på det problematiska begreppet tid. 
Av utrymmesskäl diskuteras inte specifika samhällens skilda tidsuppfattningar. 
Kapitel två diskuterar vilken plats tid som begrepp har i skolans värld, utifrån de 
styrdokument som finns. Kapitel tre avhandlar frågan kring om historiedidaktiken 
har några svar kring vilken roll tidsuppfattning har i historieundervisningen. Kapitel 
fyra utgörs av min valda teoretiska definition av begreppet tidsmedvetande. I kapitel 
fem presenteras slutligen pedagogernas forskningsresultat om hur barn utvecklar sitt 
tidsmedvetande.  

2.1 Vad är tid? 

2.1.1 Enhetligt eller relativt?  
 
Tid är ett svårfångat begrepp. Det används visserligen mycket vardagligt av de allra 
flesta människor, och som regel har alla mänskliga varelser en uppfattning om vad 
tid innebär. Däremot har de vetenskapliga försöken till heltäckande definitioner har 
varit mindre lyckade. För att göra begreppet hanterbart behöver man välja 
perspektiv. En av få svenska forskare som ägnat en sig åt att skriva en bok om 
fenomenet är historikern Lennart Lundmark. I detta verk, Tidens gång & tidens 
värde, (1989) pekar han på fyra olika aspekter, eller perspektiv, på tid som fenomen.  
 
Det första fältet benämner han tid och materia och berör de naturliga kemiska och 
biologiska processer som pågår i universum. Tiden blir synlig för oss genom att vi 
kan observera exempelvis himlakropparnas rörelser, som enligt någorlunda 
förutsägbara tidsbanor rör sig i olika mönster. Ofta har människan också organiserat 
sin tideräkning utifrån denna typ av tid. Kvantfysiker och andra naturvetare är de 
som undersöker tiden ur detta perspektiv. De har på senare år kunnat konstatera, att 
himlakroppar inte rör sig med den tidsmässigt exakta regelbundenhet som man 
tidigare trott. Därmed kan man konstatera att tid inte är oproblematiskt ens för de 
mest exakta av vetenskaper. (Lundmark 1989, s 10) 
 
Tid kan också betraktas som en mänsklig upplevelse. Lundmark kallar denna 
kategori tid och mänskligt psyke. Människan har nämligen, i motsats till andra 
levande varelser, en unik förmåga att reflektera över sin egen upplevelse av tid. 
Psykologer och psykiater som studerar fenomenet tid gör det genom att analysera 
dessa upplevelser, som pågår i den enskilda människans huvud. Ett viktigt resultat 
för dessa forskare är tidens subjektiva natur. Det som för en människa kan upplevas 
som lång tid kan för en annan upplevas som kort. Tidsuppfattningen ser olika ut från 
person till person. (Lundmark 1989, s 10) 
 
Ett tredje forskningsfält kallar Lundmark för tidsfilosofin, enligt vilket filosoferna 
försöker uppnå en logiskt konsistent kunskap om begreppet tid som sådant. Frågor 
man med denna ansats kan uppehålla sig vid kan vara om huruvida tiden någonsin tar 
slut och om den någon gång började, eller om den hela tiden rör sig i samma takt. 
(Lundmark 1989, s 19) 
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Slutligen talar Lundmark också om tid som samhällsföreteelse. Enligt detta 
perspektiv studeras hur hela samhällen använder, uppfattar och organiserar tid. I 
motsats till det psykologiska perspektivet tar man i detta perspektiv inte någon 
egentlig hänsyn till individuella psykiska variationer (Lundmark 1989, s 11). 
 
Olika vetenskapliga discipliner har alltså skapat egna metoder och teoretiska 
instrument för att analysera tiden. Samtidigt är det svårt att helt separera de olika 
perspektiven från varandra. Historiefilosofen Reinhart Koselleck har exempelvis 
uttryck saken på följande sätt: 
 

När man försöker undersöka historiska tider, kan man självfallet inte undgå att 
använda tidsmått och tidsenheter som är hämtade från matematik eller fysik […] 
Men redan en tolkning av de sammanhang som framspringer ur de nämnda 
faktorerna leder bortom de naturliga, fysikaliska eller astronomiska 
tidsbestämningarna. (Kosseleck 2004, s 25) 

 
Samtidigt är dessa konstruktioner långt ifrån godtyckliga, utan har sin grund i de 
irreversibla biologiska processer som vi kan observera exempelvis genom 
människokroppens åldrande. (Lundmark 1989, s 13) Denna ”inneboende tid”, som 
Torsten Hägerstrand kallat den, existerar alldeles oberoende av om människan är 
medveten om tiden eller ej. I kontrast till denna tid finns också den mänskliga 
uppfattningen om tid, vilken Torsten Hägerstrand karaktäriserar som ”en abstrakt 
och fristående företeelse, uppfunnen för att summera ett stort antal erfarenheter och 
observationer”. (Hägerstrand 1985, s 3) 

2.1.2 Vad är skillnaden mellan dåtid, nuet och framtid? 
 
”Exactly when in the flow of human experience does last month become strange, last 
year remote?” (Wineburg 2001, s 12) Frågan ställs av den amerikanske 
historiedidaktikern Sam Wineburg, som belyser ett centralt problem inom forskning 
om tid. Enligt Lennart Lundmark upplevs nutiden som kort och omedelbar när 
snabba förändringar sker i samhället. Företeelser förskjuts snabbt till det förflutna. 
En sådan snabb förändring bidrar också till att framtiden blir mer svår att förutsäga. 
Nutiden blir allt mer värdefull, och upptagenheten med den ökar. Det moderna 
västerländska samhället kännetecknas av denna typ av tidsuppfattning. (Lundmark 
1989, s 124)  
 
Innebär detta att förflutenhet, nutid och framtid är diametralt särskilda? Eller, för att 
använda Reinhart Kosellecks berömda paradox om tidsdimensionernas natur, är det 
snarare så att det finns en samtidighet i det osamtidiga? För att illustrera kontrasten 
mellan dessa synsätt kan vi tala om två extrempositioner. Diakron likformighet 
fungerar som ett attribut för tiden i påståendet att det förflutna och nuet är 
oupplösliga delar av en gemensam verklighet. Tidsformerna är fullständigt 
integrerade och en upplevelse av skillnad är därför snarast illusorisk. All historisk 
kunskap är således relevant för vår orientering i tillvaron. Diakron olikformighet, 
däremot, är beskrivningen av det förflutna som helt skilt från nutiden och därmed är 
all planering utifrån historiska erfarenheter meningslös. (Lundmark 1989, 124) 
Någonting som skulle kunna innebära en känsla av att det osamtidiga faktiskt har en 
grad av samtidighet, är enligt filosofen Jan Patocka värden. Värderingar är någonting 
vi bygger upp med tiden, utifrån de lärdomar vi drar av det förflutna. Våra värden 
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innebär just att det varande är meningsfullt. Utan ”varande”, inga värden. (Patocka 
2006)  

2.2 Fenomenet tiden i skolans styrdokument 
 
Vilken roll har tiden som fenomen i styrdokumenten för skolan? För gymnasiets 
räkning är det då Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, som blir aktuell 
att studera.  
 
Lpf 94 stipulerar följande:  
 

Eleverna skall (…) kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt (…) Förändringar i arbetslivet, ny 
teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav 
på människors kunskaper och sätt att arbeta. (44)  

 
Skolan har med andra ord ett uppdrag att så att säga lotsa in eleverna i en värld som 
enligt beskrivningen karaktäriseras av snabba förändringar och högt tempo. Denna 
beskrivning överensstämmer alltså med Lundmarks (1989) tidigare nämnda 
beskrivning av den moderna samhälleliga tidsuppfattningen.1 Eleverna skall lära sig 
att själva kunna fortlöpande anpassa sig till denna värld. I ett snarlikt avsnitt beskrivs 
hur ”Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. (45) 
 
Vidare föreskriver Lpf 94 att ”skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och 
ge dem framtidstro”. (45) Framtidsdimensionen får alltså en viss plats; dessutom 
skall skolan förmå eleverna att se morgondagen i överlag positiva färger. På annat 
ställe står att eleverna skall utveckla en ”beredskap inför framtiden”, genom att ett 
historiskt perspektiv anläggs i undervisningen (45); det skall alltså inte bara vara 
historieämnet som använder sig av detta perspektiv. Enligt historiedidaktikern Niklas 
Ammert har det i tidigare läroplaner inte på samma sätt konstaterats att ett historiskt 
perspektiv faktiskt skapar förberedelse inför framtiden. De har visserligen betonat 
relationen mellan förfluten tid och nutid, men framtidsperspektivet har inte explicit 
kopplats samman med dessa. Läroplanen för grundskolan, Lpo 94, markerar en 
tämligen stor förändring på denna punkt, då utgångspunkten nu klart är att 
kunskapen om det förflutna faktiskt är relevant för vårt förhållningssätt till 
framtiden. (Ammert 2008, s 120-121) Men även Lpf 94 ansluter sig alltså till 
uppfattningen att historien faktiskt finns och att den är relevant för människan av 
idag. Man kan också uttrycka det så att skolan inte erkänner den ovan nämnda 
diakrona olikformigheten mellan olika tidsdimensioner.  
 
Dessutom framgår av Lpf94 att:  
 

…förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall 
befästas genom undervisningen 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. (42)  

 

                                                 
1 se föregående sida 
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I stycket klargörs hur våra värden är resultatet av tankeoperationer över flera 
tidsdimensioner – dåtid, nutid och framtid blir relevanta för varandra. Med andra ord 
ansluter läroplanen till Jan Patockas ovan nämnda uppfattning om tidens värde som 
”det varande”. (Patocka 2006) 

2.3 Historiedidaktiken och begreppet historiemedvetande 
 
Sedan det tidiga 1980-talet har det, om än i ganska begränsad utsträckning, funnits 
en historiedidaktisk diskussion i Sverige. (Schüllerqvist 2005, s 14-17) 
Historiedidaktiker studerar hur historia brukas och uppfattas i olika kontexter. Ett 
viktigt uppdrag för historiedidaktikerna har varit att diskutera vilken roll historia har 
i skolan. (Karlsson & Zander 2004, s 27-28)  
 
Ämnet historia brukar ibland anklagas för att bli ett enda rabblande av årtal och 
fakta, på bekostnad av sammanhang och förståelse. Det finns också 
historiedidaktiker som hävdar att denna bild inte är utan förankring i verkligheten. 
Ett exempel är Peter Steams som i sin artikel ”Goals in history teaching” menar att 
historieundervisning alltför ofta blir en ren minnesövning. Eleverna minns dåligt det 
som lärs ut eftersom de inte ser syftet med undervisningen. De tappar intresset och 
distraheras på olika sätt från att nå den förståelse som historiska data faktiskt kan 
erbjuda. (Voss & Carretero, red. 2001 s 284-285) Den amerikanske forskaren Sam 
Wineburg är ett annat exempel på en historiedidaktiker som riktar skarp kritik mot 
åtminstone den amerikanska historieundervisningen. Den rådande uppfattningen i 
USA är, menar Wineburg, att amerikanska ungdomar har mycket bristande 
kunskaper i historia. Denna bild tycker han inte är rättvis, eftersom det finns en på 
förhandsgiven bild av vad som är viktig historia, som exempelvis vissa årtal och 
namn, som etableras av vuxengenerationen. ”Adults come together to determine 
what facts kids should know”, skriver han i sin bok Historical Thinking and Other 
Unnatural Acts. (Wineburg 2001, s 8) 
 
I artikeln ”Researching Children´s Ideas about History” förklara Peter Lee m fl att 
det för historiedidaktiker har varit angeläget att finna en mer rigorös grundstruktur 
för sitt ämne – en didaktisk modell som så att säga skulle kunna samla ämnet, och 
identifiera dess kärna. Målet med sådana insatser kan sägas ha varit att underlätta 
elevernas förståelse, och att undvika en undervisning som består av uppräkning av 
fakta och enskildheter. (Lee, P., Dickinson, A. & Ashby, R. ”Researching 
Children´s Ideas about History” i Voss & Carretero, red. 2001, s 227) En sådan 
undervisning, menar Voss & Carretero, bör samlas kring för ämnet centrala begrepp. 
I artikeln ”Student Perceptions of History and Historical Concepts” skriver Voss 
tillsammans med Jennifer Wiley och Joel Kennet: ”The results available suggest 
students have relatively little understanding of the nature of history and its concepts”. 
(Voss & Carretero, red. 2001, s 307) Det finns också en del historiedidaktiker som 
intresserat sig för begreppsbildning inom historia. Men man har då som regel arbetat 
med det som benämnts som historieämnets ontologiska nyckelbegrepp; förändring, 
orsaker, bevis och tolkning. Sådana studier undersöker alltså elevers förmåga att 
identifiera förändring (change) och ursprung (causation), förmågor som oundvikligen 
kräver att man blickar framåt och bakåt i tiden. Dessa abstrakta tankeprocesser anses 
vara det yttersta målet för historieundervisningen att utveckla. Sirkka Ahonen har 
särskilt arbetat med att studera ungdomars begreppsutveckling just utefter dessa 
kategorier. (Ahonen 1990, s 20) 
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P. Lee, A. Dickinson och R. Ashby hävdar också att senaste tre decenniers forskning 
kring barns historiska tänkande har inneburit en omställning, från en forskning 
inriktad på att utforska lärande och förståelse kring väsentliga begrepp (eng. 
substantive concepts) som exempelvis kung, fabrik eller revolution. Fokus ligger 
numera på andra-ordningens strukturbegrepp (eng. second-order structural concepts) 
såsom exempelvis”bevis”, ”orsak” och ”empati” (Voss & Carretero, red. 2001, s 
228). ”Tiden” benämns dock inte i sig som ett sådant begrepp. Dess plats i 
historieundervisningen, från ett historiedidaktiskt perspektiv, illustreras kanske 
särskilt tydligt av forskaren Peter N. Steams. I sin artikel ”Goals in history teaching” 
beskriver han vad han uppfattar som det centrala målet för historieundervisningen 
enligt följande: ”The primary purpose of the study of history is to understand the 
phenomenon of change over time”. Det är alltså inte tiden i sig själv som är det 
huvudsakliga föremålet för de historiska studierna, utan förändring i tiden. (Voss & 
Carretero, red. 2001, s 281)  
 
Som kontrast mot denna uppfattning om det riktiga i att strukturera upp 
historieämnet på följande sätt, finner man den svenske historiedidaktikern Ola 
Halldén. I sin artikel ”On Reasoning in History” hissar denne en varningsflagga för 
att rangordna elevernas tänkande i ”högre” eller ”lägre” nivåer. Halldén menar att 
om vi på detta sätt försöker professionalisera historieämnet, och lämnar åt historiker 
att definiera vilka frågor och svar som är väsentliga i historien, riskerar vi att hamna i 
en diskussion om bra och dålig historia. Det är svårt att argumentera, menar Halldén, 
för att historikerns frågor till historien skulle vara mer befogade än andras. Det kan 
med andra ord finnas en fara i att arbeta med på det sätt som Lee, Dickinson och 
Ashby propagerar för, hävdar Halldén. (Halldén, O. ”On Reasoning in History” i 
Voss & Carretero, red. 2001, s 273)  

2.4 Begreppet tidsmedvetande 
 
Om forskningen kring skolelevers historiemedvetande fortfarande är förhållandevis 
tunn, framstår forskningen kring elevers tidsmedvetande som närmast obefintlig. Det 
närliggande begreppet historiemedvetande (”historical consciousness” på engelska) 
har definierats många gånger, i något olika ordalag. Det brukar i historiedidaktiska 
sammanhang användas för att beskriva upplevelsen av samband mellan dåtid, nutid 
och framtid. Nanny Hartsmar alternerar mellan termerna tidsmedvetande och 
tidsuppfattning i sin forskning. (Hartsmar 2001) År 1994 gav hon ut häftet Barn och 
tidsuppfattning: en inledande diskussion, som syftade till att summera insatserna 
inom forskningsfältet inför hennes kommande doktorsavhandling. Hartsmar hämtade 
i sin tur dessa begrepp från historiedidaktikern Christer Karlegärds verk Undervisa i 
svensk historia. (Karlegärd 1991) Karlegärds definition utgör också den teoretiska 
utgångspunkten i min undersökning.  
 
Det som kännetecknar ett gott tidsmedvetande är, enligt Karlegärd, i grund och 
botten en avståndsuppfattning, det vill säga en känsla för proportioner. Denna 
uppfattning behöver inte enbart härstamma från historiska studier. Karlegärd ger som 
förslag att fysikläraren kan hjälpa eleven att förstå den kronologiska tiden, 
biologiläraren tydliggör den biologiska tiden, geografiläraren behandlar geologisk tid 
och historieläraren har uppgiften att förklara vad historisk tid är (Karlegärd 1991, s 
78) Nanny Hartsmar tillägger i sin avhandling att sinnet för tidsmässiga proportioner 
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dessutom har möjlighet att utvecklas genom matematiska studier. (Hartsmar 2001, s 
54)  
 
Utöver att karaktärisera tidsuppfattning som en känsla för tidsmässiga proportioner 
så listar Karlegärd fem ytterligare färdigheter, som kännetecknar det goda 
tidsmedvetandet: (citerat från Hartsmar, 1994): 
 
1. Vetskapen att ens egen tidsbild inte överensstämmer med andras. 
2. Medvetenhet om att människor i samma tid har haft olika tideräkning. 
3. Den som har ett gott tidsmedvetande förstår att tideräkning är ett påfund av människan och att tid 

är något helt annat. 
4. Tid har tre dimensioner: dåtid, nutid och framtid. 
5. Den som har ett gott tidsmedvetande upplever sig vara en del av tidsprocessen. 
 
För Nanny Hartsmar är historiemedvetandet endast en av tre delar av 
tidsmedvetandet. Utöver detta finns dessutom vad hon kallar ”subjektiva erfarenheter 
av tid”, samt ”tidsbestämning och tidsindelning”. (Hartsmar 2001, 11)  
 
Även på den internationella arenan verkar det vara få forskare som närmat sig den 
innebörd som ligger i begreppet tidsmedvetande. I en artikel kallad ”History, 
memory and historical distance”, i verket Theorizing Historical Consciousness, talar 
historiedidaktikern Mark Salber Phillips om vad han kallar historical distance för att 
beteckna föreställningar om avstånd eller närhet till historien:  

 
Every history has to take on the task of positioning its audience in relation to a 
past. Thus, distance is not simply given, but is also constructed, and the range of 
distance-constructions is really quite broad. (Phillips, M. S. ”History, memory 
and historical distance” i Seixas, red. 2006, s 89) 

 
Phillips ser med andra ord att beroende på hur vi upplever och tolkar historien kan vi 
antingen känna en närhet till olika tider, eller känna ett större avstånd. Det handlar 
mindre om den generella tidsuppfattningen. (Phillips, M. S. ”History, memory and 
historical distance” i Seixas, red. 2006, s 86-102)  
 

2.5 Barn och ungdomars förmåga att utveckla ett 
tidsmedvetande  

 
Den pedagogiska förgrundsgestalt som kanske främst influerat tänkandet kring hur 
barn utvecklar begreppsuppfattning är Jean Piaget. Piaget riktade dock aldrig sin 
forskning mot lärande inom specifikt historia. Däremot skrev han ett verk som 
avhandlade just barns tidsuppfattning, The Child´s Perception of Time (Piaget 1946). 
Särskilt mellan 1950-talet och ända till 1970-talet var Piaget oerhört inflytelserik. 
(Wineburg 2001, s 37). Piaget betonade att en uppfattning om tiden endast kunde bli 
synlig om den relaterades till världens andra organiserande principer:  
 

Without the relations of time with the other forms of organization of the universe 
it would be useless to try to reconstruct the temporal series which the child’s 
mind elaborates, since consciousness of time is not externalized in the form of 
separable behaviour as is the consciousness of spatial relations. (Piaget 1946, 
321)  
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Piaget åberopade en analys av exempelvis orsakssammanhang som ytterst viktigt för 
att utveckla en känsla för tid. (Hartsmar 2001, s 55) Piagets stadieteori kan också 
kopplas till utvecklandet av ett tidsmedvetande. För att förstå tiden måste man kunna 
genomföra logiska grupperingar. Piaget ansåg visserligen att man redan vid 7-8 års 
ålder klarar av att skapa sådana, för att förflytta sig mellan tidsdimensionerna då, nu 
och sedan. Däremot förstår barnet inte att tid är en abstraktion förrän det når det 
formella operationella stadiet. (Piaget 1946) Då, det vill säga från cirka 12 års ålder, 
kan barnet hantera abstrakta fenomen som exempelvis påståenden eller idéer. Även 
den abstrakta tidsuppfattningen passar in i denna kategori. (Hartsmar 1994, s 9) 
Denna idé har inte Piaget varit ensam om. Både tidigare och senare har andra 
forskare haft en liknande uppfattning. Här kan nämnas E.C Oakden & M. Sturt 
(1922), och J. B Bøe & K. Hauge (1984). Alla dessa forskare ansåg alltså att det vid 
cirka elva års ålder sker en markant förbättring av tidsmedvetandet. En slutsats blev 
att periodisering och abstrahering av tid endast kunde komma ifråga för elever 
ovanför denna ålder. (Hartsmar 2001, s 58) Dessutom borde man, på grund av att de 
yngre eleverna har svårt att förstå längre tidsperspektiv, börja med att undervisa om 
nutiden för att sedan vidga perspektiven. (Hartsmar 2001, s 5) E. A. Peel (1971), som 
också han varit inspirerad av Piaget, menade att det inte är förrän i de sena tonåren 
som ungdomar har möjlighet att generalisera i historien, och därmed skulle det inte 
vara möjligt att utveckla tidsmedvetandet. Helt oemotsagda har dessa resultat dock 
inte fått vara. N. C Bradley (1947) menade istället att tidsuppfattningen utvecklas 
gradvis i på det hela taget jämn takt och utan uppehåll. 
 
Piaget, liksom Lev Vygotskij, betonade dessutom det meta-kognitiva tänkandet som 
ett mycket viktigt redskap för att kunna lära på ett framgångsrikt sätt (Ahonen 1990, 
s 80) Från och med de tidiga tonåren verkar ungdomar bli klart mer kapabla att 
hantera tiden som en abstrakt företeelse. Då klarar barnen bättre att identifiera och 
värdera händelser på en tidslinje som är orsaksmässigt sammanbundna. ”Äldre elever 
har lättare att arbeta med så abstrakta saker som tid, och kan exempelvis lättare 
identifiera och värdera händelser på tidslinjen, som är orsaksmässigt 
sammanbundna” (Hermansson Adler 2004, s 87). 
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3 SYFTE 
 
Det huvudsakliga målet för föreliggande undersökning att försöka se om och hur 
lärare i historia medvetet planerar sin undervisning för att stimulera elevernas 
tidsmedvetande. Det pedagogiska problemet utgörs sedan av frågan hur detta lärande 
går till. 
 
Begreppet tidsmedvetande har sällan diskuterats i skolsammanhang. Vi vet därför 
mycket lite om vilken bild av tiden som egentligen förmedlas i skolan. Kunskap om 
hur ungdomars tidsmedvetande ser ut, och hur detta medvetande formas, är 
väsentligt att få fram av flera skäl. Eleverna behöver få olika perspektiv på vad tid 
innebär, och skapa en meningsfull relation till den, för att kunna nå upp till flera av 
de mål som läroplanen ställer upp. För det första är tidsmedvetandet nära kopplat till 
orsaks- och konsekvenstänkande, något som är avgörande för att exempelvis hållbar 
utveckling skall kunna uppnås.2 Människor som inte kan se hur de är en del av 
tidsprocessen har mindre förmåga att se hur olika typer av handlingar får 
konsekvenser, på kort och lång sikt. Ett tidsmedvetande är dessutom viktigt ur en 
demokratisk synpunkt då det är önskvärt att eleven blir varse att vi faktiskt kan 
uppfatta tidens betydelse på olika sätt. Olika samhällen uppfattar och värderar tid 
olika, och att ingen av dessa uppfattningar behöver vara mer ”rätt” än någon annan. I 
en ”stressad” västvärld uppfattas allmänt tiden som dyrbar eftersom utvecklingen går 
fort.3 Genom att utveckla en egen relation till tiden får människan ett verktyg att 
tolka förändringar och beständigheter på ett personligt sätt. Därigenom bildas en 
uppfattning om hur människan bör organisera sin tid - och eleven har möjligheter att 
utveckla en egen ”livsrytm”.  
 
Följande frågeställningar har använts i undersökningen för att uppnå uppsatsens mål: 
- Hur uppfattar gymnasielärare i historia begreppet tidsmedvetande? 
- Vilken är lärarnas bild av elevernas tidsmedvetande, enligt deras uppfattning om 

begreppet? 
- På vilket sätt vill gymnasielärare i historia arbeta för att stimulera elevers 

tidsmedvetande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Se bakgrunden, s 7 
3 Se bakgrunden, s 7 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 
Av skäl som anförts har det bedömts som en intressant och motiverad uppgift att 
identifiera attityder, inställningar och perspektiv bland historielärare på gymnasiet. 
Av denna anledning har den kvalitativa intervjun valts som metod. Steinar Kvale 
hävdar i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att ”den kvalitativa intervjun är 
en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld.” (Kvale 1997, s 70) Eftersom det av allt att 
döma har gjorts få eller inga liknande undersökningar är ansatsen explorativ, vilket 
innebär att intervjuerna är öppna och har en mindre rigid struktur (Kvale 1997 
mellan 92 och 96). Undersökningen är dessutom induktiv, det vill säga 
teorigenererande. (Kvale 1997, s 94) Undersökningsmetoden kan slutligen också 
beskrivas som hermeneutisk. Det innebär att den ej gör anspråk på att studera en 
objektiv, mätbar verklighet utan istället lyfts sociala, språkligt konstruerade 
dimensioner fram. Med andra ord analyseras de språkliga uttryck som 
intervjupersonerna använder för att beskriva sina upplevelser och dilemman. (Thurén 
2004, s 46) 
 
Undersökningens explorativa ansats innebär att intervjuer är att föredra 
framför rena enkäter. De frågor undersökningen ställer kan mycket väl 
uppfattas som svåra och kan kräva klargöranden, och inte minst den eftertanke 
som en intervjusituation kan ge bättre möjlighet till. Enkäter, som kontrast, 
utgörs som regel av färdiga svarsalternativ, alternativt korta skriftliga svar.  
 
Det vore önskvärt att kunna genomföra undersökningar som försöker ta reda på hur 
lärare i historia i praktiken genomför sin undervisning, för att försöka bedöma om 
den har förutsättningar att hos eleverna utveckla ett tidsmedvetande. Detta skulle 
kunna genomföras genom observation. För ett någorlunda tillförlitligt resultat skulle 
man dock bli tvungen att följa en eller flera klasser under en längre tid. Sådana 
tidsresurser står tyvärr inte till förfogande under författandet av examensarbetet. 
Dessutom skulle man behöva göra tydligt medvetna val bland de teoretiska 
redskapen för att i undervisningssituationerna kunna urskilja vad som kan anses 
utveckla elevers historiemedvetande. Det finns dock få teorier om hur utvecklandet 
av ett tidsmedvetande går till. Jag har av dessa anledningar undvikit detta förfarande. 
Kvale menar att observation normalt är att föredra framför intervju om man vill 
studera människors samspel med sin omgivning. Kvalitativa intervjuer kan dock ha 
mycket att bidra med om man är ute efter att undersöka ”implicita innebörder och 
underförstådda meningar […] som till exempel en grupps eller en kulturs självklara 
antaganden”. (Kvale 1997, s 100) Då tidsmedvetandet ofta verkar ligga som en 
implicit dimension i undervisningen har den kvalitativa intervjun bedömts som 
särskilt lämplig för att denna dimension skall kunna komma upp till ytan. 

4.2 Undersökningsgrupp 
Valet av intervju framför enkät innebär att en klart mindre andel personer kan delta i 
undersökningen, då intervjumetodiken kräver en mer tidsödande form av 
bearbetning. Om antalet intervjupersoner är för stort går det inte att göra några mer 
ingående tolkningar av intervjuerna. Den kvalitativa ansatsen innebär nämligen att de 
deltagandes svar måste transkriberas och därefter tolkas hermeneutiskt, då frågorna i 
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intervjun inte innehåller några färdiga svarsalternativ. Istället måste svaren 
kategoriseras och analyseras språkligt, vilket är svårt och tidsödande. (Kvale 1997, 
97) Efter övervägande av hur mycket tidsresurser som står till förfogande har därför 
ambitionen blivit att intervjua fem lärare. Vid fler intervjuer hade det varit svårt att 
säkra god kvalitet på analysarbetet.  
 
En möjlighet skulle kunna vara en undersökning där lärare som undervisar i olika 
ämnen intervjuas om arbetet med tidsuppfattningar i skolan, då detta bör ses som en 
angelägenhet för alla lärare, inte bara de i historia. Det är dock rimligt att anta att just 
historielärarna är de, om några, som på allvar reflekterat kring just de svåra 
pedagogiska och didaktiska frågor som rör tidsuppfattning. Eftersom undersökningen 
har en så explorativ ansats, som syftar till hur lärare kan tänka kring de 
aktualiserade frågorna, har det ansetts mer angeläget att intervjua sådana lärare som 
kan tänkas ha funderat mer aktivt kring problematiken. Därmed är det inte sagt att 
lärare i andra ämnen skulle kunna ha andra intressanta perspektiv att bidra med, inte 
minst med tanke på att de i sina respektive ämnen, likaväl som historieläraren, direkt 
eller indirekt agerar företrädare för olika tidsuppfattningar. Dessutom  hade det varit 
intressant att jämföra svaren sinsemellan lärare, med avseende på deras 
ämnesbakgrund.  
 
Man kan också ställa sig frågan varför det företrädesvis är lärare på gymnasienivå 
som har valts ut som intervjupersoner. Detta kan delvis sägas ha att göra med mitt 
eget större intresse för, och större kunskap kring förhållandena på gymnasiet. 
Viktigare är dock, vilket avhandlats i bakgrunden, att medan det finns forskare som 
intresserat sig för företrädesvis ganska små barns tidsuppfattning och hur den kan 
utvecklas, så har jag inte hittat några undersökningar som på samma sätt tar sig an 
motsvarande uppfattning hos ungdomar i gymnasieåldern. Nanny Hartsmar riktade, 
som nämnts, ganska allvarlig kritik mot det upplägg och den planering som de lärare 
hon observerat på mellanstadiet företog sig. (Hartsmar 2001) Frågan är om samma 
sak kan sägas om gymnasielärare? Innehållet och upplägget i gymnasieskolan kan se 
annorlunda ut, med de konsekvenser detta innebär. Här finns andra styrdokument 
och målsättningar, andra traditioner och förväntningar, lärare med en delvis annan 
utbildning än lärarna i grundskolan, samt inte minst elever som är, eller åtminstone 
förväntas, befinna sig på en annan intellektuell nivå än i grundskolan. Vad innebär 
tidsuppfattning här och hur arbetas det med den? 
 
Sålunda fattades beslutet att avgränsa undersökningsgruppen till lärare i ämnet 
historia på gymnasieskolan. Vidare fattades beslutet att, av bekvämlighetsskäl och 
för att säkra en smidig undersökning, i första hand endast försöka kontakta lärare på 
skolor inom staden Kalmar med omnejd. Ett e-brev om förfrågan att delta i 
undersökningen konstruerades och skickades ut till samtliga lärare som, enligt 
uppgifter på respektive hemsidor, mötte dessa ovan nämnda två kriterier vid några 
valda gymnasieskolor. I brevet presenterades helt kort undersökningens syfte. Fem 
lärare svarade att de kunde tänka sig att delta i undersökningen, vilket var precis det 
antal som efterfrågades. Det innebar således att alla de som så önskade kunde vara 
med, och att inget urval behövdes göras sinsemellan de olika frivilliga. Av de som 
svarade, men som valde att inte delta i undersökningen, uppgavs i de flesta fall 
tidsbrist som orsak. En lärare ville ha mer information om ämnet – när hon fått det 
valde hon att inte ställa upp eftersom hon bedömde att det i en A-kurs (vilket var det 
enda hon undervisade i) sällan fick anledning att reflektera kring den typ av frågor 
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som jag ställde. Istället hänvisade hon till sina kollegor som undervisade i B- och C-
kursen.  
 
I samband med detta kan frågan om undersökningens validitet väckas. Det är 
rimligt att ställa sig frågan vad det är för typ av personer som väljer att ställa upp i en 
sådan här undersökning. Är det företrädesvis de som har en starkare känslomässig 
koppling mot högskolan och akademiska studier? Är det de som verkligen brinner 
för sitt ämne och vill dela med sig av sina visioner? Eller är det de som gärna vill 
vara till lags? Dessa faktorer hade kunnat vara tänkbara problem, ifall 
undersökningen hade haft som målsättning att vara representativ. Validiteten 
hade då kunnat försämras. Det hade varit mer angeläget med en mer slumpmässig 
form av urval, då undersökningen inte i samma utsträckning hade varit beroende av 
sådana faktorer som påverkar vilka som väljer att delta och vilka som inte gör det. 
När nu undersökningen istället ville blottlägga olika sätt att tänka kring 
tidsuppfattning, kan detta snarare vara en fördel. Det är en fördel att de som ändå 
väljer att delta gör det frivilligt, och det är mer sannolikt att sådana personer tar sig 
tid att fundera och att komma med insiktsfulla reflektioner. Validiteten blir högre.    
 
Det har förstås varit min yttersta ambition att intervjupersonerna inte skall kunna 
identifieras. De kommer därför inte att här närmare presenteras, utan kommer 
fortsättningsvis att benämnas som ”Lärare A”, ”Lärare B”, ”Lärare C”, ”Lärare D” 
och ”Lärare E”. Information som ansetts såpass specifik att den riskerar att 
identifiera någon av lärarna har inte presenterats i rapporten.  

4.3 Intervjuupplägg och intervjufrågor 
Samtliga intervjuer ägde rum ute på de skolor där respektive lärare arbetar. Detta kan 
vara viktigt för att ”komma in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och 
maktstrukturerna”, skriver Kvale (Kvale 1997, s 92) Ett yrkesproblem diskuteras i 
den relevanta yrkesmiljön. De intervjuade lärarna kunde då dessutom själva välja en 
tid och en plats för intervjun som de själva kände sig bekväma med.  
 
Med anledning av undersökningens explorativa ansats, var intervjuerna bara delvis 
strukturerade. Målet var till stora delar att ta reda på vad intervjupersonerna själva 
valde att prata om och lyfta upp som viktigt, inte att identifiera på förhand givna 
svar. Jag hade också på förhand insett att mina frågor inte skulle vara speciellt lätta 
att svara på. Därför var det viktigt att öppna upp för ett spontant, avspänt och 
tillåtande samtal, och att ge intervjupersonerna ordentligt med tid att svara på 
frågorna. Jag tillät också mig själv att komma med improviserade uppföljningsfrågor 
och kommentarer, för att förmå intervjupersonerna att utveckla tankebanorna de 
slagit in på. Tanken med det semi-strukurerade upplägget var dessutom att både 
kunna få syn på lärarnas intuitiva och spontana uppfattningar om begreppet 
tidsmedvetande, samtidigt som på förhand bestämda frågor skulle kunna rikta 
samtalet mot olika aspekter av tidsmedvetandet, så som det formulerats av Christer 
Karlegärd. Självklart var det också en stark ambition att undvika förutfattade 
meningar och att inte styra samtalet med ledande frågor. Dessa aspekter var av vikt 
för att undersökningen skulle kunna hålla en så hög validitet som möjligt. 
Intervjupersonerna informerades förstås redan per e-poet om syftet att undersöka 
”hur man arbetar med att utveckla elevernas tidsmedvetande”, men påmindes om 
detta vid intervjuns början. Någon definition av begreppet gavs alltså aldrig, vilket 
har varit ett medvetet beslut. Detta för att inte styra intervjupersonerna utan istället 
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kunna ta del av deras intuitiva förståelse av begreppet. Ett dilemma för forskaren, 
skriver Kvale, är hur mycket information han skall lämna till de deltagande. ”Att ge 
information om en undersökning betyder att känsligt balansera mellan detaljerad 
överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 
undersökningspersonerna” (Kvale 1997, s 107) Samtidigt bör de intervjuade får en 
orientering om undersökningen både innan och efter intervjun. (Kvale 1997, s 120) 
 
Intervjumallen konstruerades så att den skulle bestå av fyra delar, där varje del hade 
ett syfte, och där ett par grundfrågor formulerats för varje del. Den första delen 
fungerade som en inledning, och syftade till att öppna upp konversationen och att få 
igång samtalet. Denna typ av frågor kallas för dynamiska frågor, och de skall vara 
enkla att förstå samt korta och inte innehålla akademisk jargong. (Kvale 121) 
Intervjupersonerna påmindes helt kort om arbetets syfte, de ombads också att kort 
presentera sig genom frågor om namn, hur länge de arbetat som lärare i historia, 
vilka ämnen de annars undervisat i samt vilka olika kurser i historia de arbetar och 
har arbetat med. Av hänsyn till intervjupersonerna har dessa uppgifter inte 
presenterats i uppsatsen annat än där det inte ansetts kunna undvikas, och där det inte 
samtidigt riskerat att röja intervjupersonernas identitet.  
 
Den andra intervjudelen syftade till att besvara frågan om hur läraren uppfattar och 
beskriver sina elevers tidsuppfattning. Tanken med denna fråga var inte bara att 
faktiskt försöka ta reda på något om elevernas tidsmedvetande, utan också att se hur 
lärarna själva, intuitivt och spontant, ser på och förstår begreppet. Efter att ha fritt 
fått beskriva elevernas tidsuppfattning, ställdes mer specifika frågor med avseende 
på aspekter av tidsmedvetandet. Lärarna tillfrågades om de ansåg att eleverna förstår 
att tideräkningen är en historisk konstruktion, det vill säga något av människan 
skapat och helt beroende av historiska förutsättningar. Frågan hänvisar till 
Karlegärds andra och tredje aspekt av tidsmedvetandet. Vidare ställdes också frågan 
om läraren tror att eleverna känner att de lever mitt i historien och med möjlighet att 
påverka den, en fråga som svarar mot Karlegärds femte aspekt av tidsmedvetandet. 
Således kan det sägas att lärarnas intuitiva uppfattning ”testades” mot de två senare 
frågorna, för att se om läraren verkade ha en stringent och logisk helhetsbild av 
elevernas tidsmedvetande. Tredje delen av intervjun syftade till att identifiera vilka 
konkreta strategier eller metoder som lärarna anser kan användas i 
historieundervisning för att utveckla ett tidsmedvetande. Den fjärde delen syftade till 
att diskutera relationerna mellan de olika tidsdimensionerna (då, nu och sedan) i 
lärarnas historieundervisning. Här diskuterades särskilt framtidsdimensionen i 
undervisningen. Denna fjärde del motiveras utifrån Karlegärds fjärde aspekt av 
tidsmedvetandet; genom att försöka se hur läraren arbetar med olika tidsdimensioner 
kan det också börja diskuteras på vilka sätt undervisningen kan tänkas utveckla 
elevernas uppfattning av samband mellan dåtid, nutid och framtid. Intervjun 
avslutades med att lärarna tillfrågades om de hade några fler aspekter av 
tidsmedvetande som de skulle vilja lyfta fram.  
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5 RESULTAT 

5.1 Lärares bild av elevernas ”tidsmedvetande” 

5.1.1 Elevernas tidsmedvetande är beroende av deras unga ålder 
men utvecklas/mognar under gymnasietiden  

 
En bild som tydligt slår igenom i intervjuerna är att elevernas tidsmedvetande är 
något som utvecklas under gymnasietiden. Lärarna ser stor skillnad på 
tidsuppfattningen hos förstaårsstudenter och de äldre studenterna.  
 
Elevernas unga ålder, med få tidsmässiga referenspunkter, ger generellt ganska 
dåliga möjligheter för dem att orientera sig i tid. Men också ren biologisk mognad 
anförs som argument till särskilt de yngre studenternas bristande tidsmedvetande. 
För lärare A tar sig detta uttryck i att eleverna bättre kan koppla historiska skeenden, 
och förstå sekvenser av orsak och verkan.”…framför allt när man följer med elever 
och man har haft dem några år, i trean, så vet man att man hade dem i ettan, då tror 
jag att alltså, tiden, någonstans… det sker någonting där någonstans”. Lärare C 
anmärker å sin sida att ettorna är mer ”formbara” och läraren har därmed stort 
inflytande på deras tidsuppfattning. Lärare B står också nära denna position, men 
söker en förklaring i att eleverna ännu inte helt vuxit klart. Han ser det med andra ord 
som att tidsmedvetandet i viss mån utvecklas i takt med mognad:  
 

Jag tror faktiskt att i ettan, tvåan, sextonåringar, sjuttonåringar där, där är inte 
hjärnan riktigt utvuxen, mer och mer forskning visar ju på det, vilket gör att de 
senaste åren, de två, tre senaste åren så har jag börjat ifrågasatt mig själv, att det 
kanske, det riktar sig i vissa fall till…man, man misstar sig på dem, att de är 
vuxnare än vad de är. Det är ju inget man säger till dem, att du är ju inte riktigt 
(skrattar till) färdigutvecklad i kolan [huvudet, min anm.] 

 
Yngre elever har alltså därför, också enligt hans uppfattning, som regel inte samma 
förutsättningar att utveckla tidsmedvetandet. Han tilläger att ”det är först kanske i 
slutet av tvåan, kanske i början av trean” som eleverna på allvar kan börja utveckla 
ett egentligt tidsmedvetande. Lärare E menar att en människa inte kan ha samma 
förhållningssätt till tid som förlöpt under ens livstid, som tid som förlöpt före ens 
livstid. Dagens gymnasister var inte ens födda år 1989 när Berlinmuren föll. Men 
även en händelse som terrorattackerna den 11 september 2001 kan inte heller ha 
bearbetats på samma sätt, då eleverna var så unga att de egentligen först i efterhand 
har kunnat försöka analysera och förstå händelsens innebörd: ”de har ju fått göra allt 
i efterhand medan man själv har kunnat tolka parallellt med händelseförloppet.” 
Kontrasten mot lärarens livserfarenhet kan bli stor. ”Så att ibland blir det sådana 
krockar, men det tycker jag är charmigt”, säger Lärare E. ”Och ja, det blir ju väldigt, 
väldigt märkligt där för att ju äldre man blir desto…alltså tiden blir ju mer abstrakt så 
att säga”, fortsätter han. 
 
Utöver elevernas ålder så uppges även det olikartade kursinnehållet som en viktig 
orsak till elevernas divergerande tidsmedvetande. Lärare B framhåller att själva 
innehållet i kurserna har bättre förutsättningar att utveckla tidsmedvetandet i B- och 
C-kurserna. Detta eftersom historien för dessa elever blir mer engagerande och 
levande. Lärare E:s uppfattning är att det är andra och tredjeårselever, de som läser 
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B-kursen, som upplever sig som en del av historien. Han kan även se en förklaring i 
faktum att B-kursen är valbar och att det därför är den typ av individer som är mer 
intresserade av historia som läser den.  

5.1.2 Eleverna har svårt att anknyta till främst äldre tider 
 
Flera av de intervjuade lärarna påpekar att sådan tid som ligger närmare verkar vara 
lättare för eleverna att relatera till eller förstå. Äldre tid uppfattas av eleverna som 
främmande och kanske till och med ovidkommande. De har även svårt att se nyanser 
och skillnader i äldre tiders historia. Den äldre tiden blir trögrörlig.    
 
Lärare A tycker sig se detta i att elevernas kunskap om historiska skeenden, 
åtminstone från cirka 1700- eller 1800-talet och framåt – ”stannar kvar i elevernas 
tidsuppfattning”. Under de senaste två tre århundradena, tillägger hon, utspelar sig 
dessutom ett antal ”tydliga historiska händelser”, exempelvis världskrigen. Dessa 
kommer eleverna ihåg, de kan möjligen lättare relatera dem till varandra och på så 
vis konstruera en tidsuppfattning. Äldre historia, säger Lärare A, blir för eleverna 
snarast en ”mörk massa”. Eleverna har svårt att se nyanser eller skillnader under 
olika tider. Det blir ett enda stort avlägset förflutet. Lärare C tycker också att nyare 
tiders historia lättare relateras till av eleverna, men hon menar ändå att även 1900-
talshistoria lätt blir för ”abstrakt” för många elever. Den äldre tiden blir svår att 
förstå. Lärare D säger också han: ”Kanske det blir någorlunda lättare, den senare 
historien då, kanske 16- 1700-tal och framåt, att man har ett bättre tidsmedvetande 
då, men längre tillbaks då har man ju väldigt dålig koll, när saker och ting inträffar.” 
 
Lärare A reflekterar även kring orsakerna till detta förhållande. Hon tror att vi som 
lärare är dåliga på att strukturera upp den äldre tiden eller få den att kännas relevant, 
eller kanske att det helt enkelt ligger för långt bort och därför uppfattas som 
ovidkommande eller ogripbart för eleverna. Det ligger också nära till hands, menar 
hon, att förklaringen möjligen kan ligga i ungdomskulturens ”fixering” vid framför 
allt nutid men annars tid som inte ligger allt för långt bort.  

5.1.3 Eleverna har ”korta” tidsperspektiv 
 
Enligt denna uppfattning, som har mycket gemensamt med ovanstående, upplever 
gymnasieeleverna att tiden passerar fort och snabbs förskjuts till det förflutna. 
Gentemot lärarna upplever de samma tidsperiod, till exempel femtio år, som längre.  
 
Lärare C tycker att framför allt ettorna hon undervisar har korta tidsperspektiv 
eftersom de tycker att ”ja men hundra år sen, det är ju jättelängesen”. Lärare C säger 
också att hon inte tycker att eleverna har ”någon vidare” tidsuppfattning. Lärare C 
lägger med andra ord in en negativ värdering i sin beskrivning av elevernas 
tidsmedvetande, som kopplas till det korta tidsperspektivet. Det eftersträvansvärda 
blir ett långt tidsperspektiv. Lärare E jämför sin egen tidsuppfattning med hur han 
uppfattar sina elevers ”korta”: 
 

…de tycker att hundra år är väldigt lång tid, men jag tycker att det inte är 
speciellt lång tid. Jag kan fascineras över vad som har hänt de senaste tusen åren, 
att det egentligen inte är någon lång tid, att i det stora hela är det en ytterst 
begränsad tidsperiod, och vad som har hänt under hela den cykeln är ju 
gigantiskt. Och då hur utvecklingen har gått snabbare och snabbare om man 
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jämför med tidigare årtusenden. Så att det är väl det som är den stora skillnaden 
att, där kan vi kämpa lite. För det är ju såklart, jag var nog likadan i den åldern 
tror jag och jag tänkte att ‘hundra år, herregud’. Men det är ju två korta 
levnads…alltså livstider, egentligen, så att det är ju inte speciellt mycket. 

 
Han menar också, som exempel, att händelser som Andra Världskriget eller 
Berlinmurens fall för eleverna kan kännas avlägsna, medan han själv uppfattar 
samma händelser som påtaligt nära i tid. 

5.1.4 Eleverna är upptagna med den egna tiden och brister i 
inlevelseförmågan med andra tider 

 
En aspekt av tidsmedvetandet som några lärare tycker sig se, och som är nära kopplat 
till ovanstående tema, är många elevers bristande förståelsen för olika tiders 
historiska premisser. Nutidens värden och uppfattningar blir allmängiltiga och 
eventuellt universala. Förståelsen blir då dålig för tidens relativa natur.  
 
Lärare C tycker sig se att vissa moment i sina historiekurser uppfattas närmast som 
en ”rolig historia” bland en del elever, exempelvis när man talar om de första bilarna 
eller de första telefonerna. Detta tolkar hon som en viss brist på inlevelseförmåga för 
den tid som flytt och de människor som levde vid den aktuella tiden. I värsta fall går 
detta hand i hand med en bristande förståelse för varför man skall studera historia 
överhuvudtaget. Hon påpekar dock att detta inte gäller för alla elever, då andra har 
större förmåga att förstå hur tiden påverkar mänskliga samhällen och deras 
utveckling. 
 
Lärare A beskriver samma svårigheter på ett lite annat sätt:  
 

…fördomarna om individer som levde längre tillbaka är ju större och starkare än 
fördomar om individer som levde liksom för en generation tillbaka, till exempel 
… […] då kan man ofta få kommentarer att de var …korkade, och ‘fattade de 
inte det’, och ‘varför tro på sånt humbug’ liksom och ‘prästen, varför var han så 
viktig’, och så där…svårt att identifiera sig med den tidens problem om hur 
vardan såg ut. 

 
Eleverna misslyckas med andra ord ibland att förstå hur olika inställningar och 
mentaliteter är produkter av utveckling över tid, och inte beständiga absoluta värden.  

5.1.5 Det är osäkert om eleverna ser sig själva som tidsvarelser  
 
Lärarna ger en bild av att det är osäkert om eleverna kan se sig själva som varelser 
som lever i och genom tid. Andra tider blir då isolerade från den egna tiden och man 
kan inte se hur ens eget liv hänger ihop med ett större tidssammanhang. 
 
Lärare D menar att eleverna från början visserligen ofta har en viss kunskap om 
”personlig historia”, men de har svårare att utvidga sin tidsuppfattning för att så att 
säga pussla samman tidsmässiga helhetsbilder. ”Ofta har man ju en bild av att så är 
det på ett ställe, så är det på ett annat, man kan inte koppla ihop de där bilderna, så att 
säga”, säger han. Det svåra pusslet försvåras dessutom av dåliga sakkunskaper i 
historia. Han lägger också en negativ värdering i detta förhållande, då han menar att 
nya elever på gymnasiet i allmänhet har ganska ”dåliga” tidsbegrepp. Lärare A 
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tycker att det är svårt att veta om eleverna verkligen känner sig delaktiga i ett större 
tidssammanhang. Egentligen kan man ju aldrig mer än hoppas att det är så, menar 
hon. Dock tolkar hon vissa ”aha-upplevelser” som hon tycker sig se då och då hos 
eleverna som uttryck för en känsla av att kunna lägga bitar i tidspusslet. Dessa 
upplevelser är kopplade till den viktiga relationen mellan orsak och verkan: 
 

Så kan man ju få såna här liljeholmenssken när man märker att, oh, helt plötsligt 
så drar de slutsatser utifrån kopplingen långt tillbaka. […] Och det är ju det man 
vill, att det inte bara skall komma ifrån mig, att jag drar slutsatser åt dem utan att 
de själva skall kunna se att ‘det här har ju med det att göra’.  
 

Lärare E anlägger ett annat perspektiv på samma tema. Han menar att eleverna har 
svårt att se sig själv som historiska tidsvarelser när så många saker runt omkring 
distraherar från att på allvar utveckla denna känsla. Han ser till exempel stora 
bekymmer att stimulera tids- och historiemedvetandet i A-kursen, då eleverna 
kommer direkt från högstadiet vilket innebär en stor omställning för dem – man 
försöker hitta sin plats på en ny skola. Eleverna har då svårt att på djupet införliva 
kunskaper i allmänhet, och kanske alldeles särskilt att tillgodogöra sig den typ av 
djupare mentala kvalitéer som ett tidsmedvetande innebär. A-kursen i historia blir en 
av många kurser som måste ”klaras av”, och där betygen är bästa sättet för läraren att 
väcka elevernas intresse. Som Lärare E uttrycker saken: ”de försöker lära sig ett 
system, att göra rätt. De historiska kunskaperna blir enligt en sådan tolkning 
isolerade från ens egen person, och man har svårt att sätta in i sig själv i ett större 
tidssammanhang. 
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5.2 Pedagogiska och didaktiska strategier för att utveckla 
tidsmedvetandet 

5.2.1 Att uppmärksamma tidens historicitet 
 
Två av de intervjuade lärarna hävdar att de helt klart i ganska stor utsträckning 
uppmärksammar den mänskliga tideräkningens historicitet. En av de andra lärarna 
försöker istället visa på människans relativa och subjektiva tidsuppfattning, i olika 
tider och i olika kulturer.  
 
Lärare B hävdar klart att han i sin undervisning framhäver att vår tideräkning är en 
historisk konstruktion: ”Det är väl några av de första grejerna man skriver, att det är 
vår tideräkning, stryker under V:et där, och sen ställer frågan: varför? Varför skriver 
jag det här nu då, och så får de fundera…” Lärare B jämför även gärna med andra 
tideräkningar, exempelvis den muslimska eller den judiska, för att visa på 
tideräkningarnas historicitet. A-kursarna utsätts även de i viss mån för detta, även om 
det enligt lärare B rynkas en del pannor och skapas en del förvirring bland dessa 
elever. I B-kursen går han dock längre och strävar i högre grad efter att ställa åt sidan 
det han kallar ”vårt eget perspektiv”. Här hinner han även med att avhandla 
exempelvis Maya-kulturens tideräkning. ”Så inser man att vår värld är en av många 
olika världar”, säger han.   
 
Lärare D säger att han ”hela tiden” tar upp tideräkningarnas historicitet, inte bara i 
historia utan också i religion, som han också undervisar i. Han jämför då gärna de 
olika tideräkningarna med varandra, för att på så sätt visa på hur de ligger i 
förhållande till varandra: 
 

Så att vi diskuterar ju då…man slänger ju ut frågan till eleverna att ”vilket år 
föddes Jesus?” och så får jag svar ”år noll”, (skrattar till), så diskuterar vi sen, 
vad år noll är för någonting då så att säga. Sen tar vi hela konceptet med, med 7-
4 f. Kr och allt ihop det där. Sen går vi in på den judiska tideräkningen, vi går in 
på den arabiska tideräkningen. 

 
Lärare A är också inne på tanken om att denna typ av diskussioner ofta har ett 
naturligare fäste i religionsämnet, när diskussioner kring exempelvis regelbundet 
återkommande traditioner och högtider aktualiserar problemet med hur människor i 
olika kulturer brukar och organiserar tiden, både på samhälleligt men också ett 
individuellt plan. Eftersom tideräkningen dessutom som regel är baserad på religiösa 
händelser, blir det också naturligt att här föra fram tideräkningens historicitet genom 
att diskutera hur man grundade tideräkningen:  
 

…och det brukar eleverna ha rätt så bra koll på, att år 0 föddes han [Jesus] inte 
alls, utan det är ju antingen lite före eller lite efter. Att det är en efterkonstruktion 
och så. Så det, det hänger de med på. Och sen börjar man prata om att, ja, 
muslimerna befinner sig någonstans, ja det är väl 1300-tal eller något sånt nu. 
‘Jaha’, tänker de. ‘Är de i medeltiden då’, kanske de säger. (---) ‘då är de efter 
oss…’ 
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Lärare A menar alltså att eleverna som regel lyckas följa med i resonemanget om att 
tideräkningarna kan se olika ut och att varför ett särskilt år har benämnts som år noll. 
Samtidigt kan det finnas ytterligare förståelseproblem, vilket Lärare A illutrerar 
genom citatet ovan.  
 
I historieundervisningen arbetar Lärare A dock med vår tidsuppfattnings historicitet 
på ett annat plan. Till exempel diskuteras fenomenet klockan, och det faktum att 
människor inte alltid använt den för att organisera sin tid. Den moderna tidens 
typiska uppdelning mellan arbete och tid, i motsats till en traditionell förmodern 
hållning där fritidstid och arbetstid mer smälter samman – sådana skilda bruk och 
uppfattningar om tiden är återkommande inslag i Lärare A:s undervisning. Om det 
talas om 1900-talet, säger hon som exempel, är det nära att komma in på ”tidspress”. 
Dessa aspekter tycker hon är lättare att föra fram i A-kursen, där jämförelser mellan 
epokerna är ständigt förekommande. Lärare A försöker dessutom vara noggrann med 
att påpeka att individerna som lever i en viss tidsålder oftast inte tänker så mycket på 
att de historiska förändringar som sker runt omkring dem, eftersom de ofta sker så 
långsamt. Denna insikt skulle möjligen kunna öka elevernas förståelse för 
svårigheten av att i det dagliga livet känna sig som en historisk person, med 
möjligheter att snabbt förändra sin omgivning. Till exempel, menar hon, går det att 
jämföra hur lång tid en viss sak tog att göra under en viss epok, och jämföra med hur 
lång tid motsvarande syssla tar att göra idag.  
 
Lärare C och E uppger att de inte har funderat speciellt mycket på att 
uppmärksamma tidens historicitet i undervisningen. Vid närmare eftertanke kommer 
Lärare C ändå på nåt: ”Och ja, kanske lite när man läser om tidiga civilisationer 
också, att egyptierna var väldigt tidiga med att räkna, det här med månader och år 
och dagar och så…men inte mer än det egentligen”. Hon har dock inte upplevt att 
eleverna ifrågasätter tideräkningen eller blir förbryllade av den. Lärare E har inte 
arbetat länge som lärare och menar att han inte funderat så mycket kring denna fråga. 
Dock kan han mycket väl tänka sig att införa detta i sin undervisning. Han kommer 
sedan med en intressant reflektion kring detta: 
 

Det skulle ju kunna öka förståelsen för själva tidsbegreppet, när det egentligen är 
ett verktyg för någonting som vi egentligen inte kan beskriva. Jag menar vad är 
det vi mäter? Vi hade lika gärna kunnat använda faktorer som så som utveckling 
och mäta…alltså det är ju bara ett sätt att mäta…ja vad är det man mäter? Det är 
väldigt svårt…[---]…och att det finns ett problem med tidssystemet, det går ju 
inte att göra perfekt, vi måste ju ha ett skottår, bara det här att vi måste ha en 
nödlösning för att systemet inte är perfekt. 
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5.2.2 Teoretisering och översikt 
 
Flera lärare arbetar på något plan med att teoretiskt ”visualisera” tiden, oftast genom 
att använda sig av tidslinjer. Samtidigt ser flera lärare problem med att lita för 
mycket till tidslinjer. 
 
Särskilt Lärare D betonar starkt tidslinjerna som redskap för att utveckla 
tidsmedvetandet. Lärare A benämner tidslinjerna som ”A och O” i undervisningen i 
historia, och att hon jobbar ganska mycket med dem. Åtminstone när hon skall börja 
arbeta med en ny epok, kommer tidslinjen fram igen. Hon påstår sig dock inte vara 
helt förtjust i att skriva ut enskilda årtal för att avgränsa olika epoker från varandra, 
exempelvis medeltiden som brukar uppfattas som en väldigt långt epok. Även Lärare 
C associerar till tidslinjer, när hon funderar över hur man kan arbeta för att utveckla 
elevernas tidsmedvetande. Samtidigt tillägger hon att tidslinjerna inte är någonting 
som hon anser jätteviktigt i sin undervisning, och som hon inte arbetar jättemycket 
med. 
 
Lärare D anser att tidslinjer är särskilt bra för att stimulera elevernas tidsmedvetande 
när det gäller äldre epoker, som exempelvis stenålder. Genom att relatera denna 
förhållandevis mycket långa epok till andra senare epoker, kan eleverna också bli 
varse deras proportioner, och därmed utveckla sitt tidsmedvetande. Det är inte 
ovanligt, menar han, att eleverna från början uppfattar epokerna som ungefär lika 
långa, till exempel att medeltid är lika lång som stenålder. Vid användande av 
tidslinjerna går det att ordentligt förändra denna uppfattning:  

 
Sen inser de ju, när de gör den här linjen, att ja den blev ju jättelång den här biten 
så att säga va. Och så kanske man försöker måla upp det någorlunda 
proportionerligt då så att det är en lång bit… Och sen är det en liten bit på slutet 
som är medeltid och renässans… 

 
Läraren behöver alltså inte nödvändigtvis fylla i enskilda årtal eller uppmärksamma 
händelser. Det kan räcka att arbeta med proportioner för att eleverna skall utveckla 
åtminstone delar av sitt tidsmedvetande. Lärare D framhäver även förtjänsten med att 
låta eleverna konstruera egna tidslinjer, för ”om man liksom lägger in de olika 
epokerna på den där linjen då får man ju en bättre bild, om man själv gör det alltså, 
än om man ser den i en bok”, säger han. Lärare C tycker sig inte arbeta så mycket 
med tidsuppfattning med eleverna, bortsett från när hon jobbar med tidslinjer, vilket 
hon dock inte gör alltför ofta. Hon anser att den största förtjänsten med tidslinjer 
ligger i möjligheten att se ”en progression, hur saker och ting slutar”.  
 
Lärare D menar att man på hans skola är noga med att välja läroböcker och 
arbetsmaterial som innehåller bra tidslinjer. Gärna skall det finnas flera parallella 
sådana, exempelvis en för Europa och en för Skandinavien. Lärare D menar att 
eleverna på så vis kan få en känsla för såväl lokala som regionala och globala 
tidsperspektiv. Även Lärare C påpekar att hon helst arbetar med parallella tidslinjer, 
eftersom man då undviker att visa på endast en, färdig, historisk utveckling. 
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Lärare A och C pekar också på vad de anser vara tidslinjernas svagheter. Lärare A 
vill å sin sida vara noggrann med att tala om att tidsandan inte bara förändras över en 
natt, utan att förändringarna sker genom långsamma processer, och att det därför inte 
är helt enkelt att rita upp en rättvisande kronologisk översiktskarta över historien. 
Lärare C är inte heller förtjust i att för mycket hänga upp historieundervisningen på 
årtal. Hon tycker inte att det är eftersträvansvärt att eleverna skall komma ihåg så 
många som möjligt: ”Jag tror inte att hjärnan är…vad skall man säga…gjord för det 
heller, utan då blir man ju helt snurrig till sist”. Det är viktigare, poängterar hon, att 
få en någorlunda god känsla för i vilken ordning saker och ting utspelar sig.  
 
Lärare B talar inte om tidslinjer. Han kan se att A-kursen i historia så att säga gör 
anspråk på en tidsorientering för eleverna. Dock tycker han inte riktigt att den 
kan nå upp till detta mål. Han ser därför att A-kursen istället innebär en  
 

fiktiv begreppskarta…som inte leder vidare till något slags inlevelseförmåga, 
eller en förmåga där man verkligen kan sätta in hur pass lång tid Changdynastien 
verkligen var, liksom. Den är för abstrakt, den kartan. Den skall inte vara det, jag 
menar verkligen det, det är en schablonbild av historien vi målar upp. 

 
Han hävdar istället att A-kursen måste syfta till begreppsorientering. Målet är inte i 
första hand att utveckla en egentlig historisk inlevelseförmåga, utan snarare att 
prioritera en grundläggande historisk bildning och begreppslig orientering. Lärare B 
kan se en ”fara” i abstrahering och hög teoretisk nivå. Han tror att den ”teoretiska 
plattform” som vi lärare ofta befinner oss på är för svår för eleverna. Lärare B menar 
att det rentav kan vara skadligt för eleverna om man gör saker för komplicerade. 
Man riskerar att ”rasera” istället för att ”bygga”, som han uttrycker saken. Han 
menar exempelvis att han själv har svårt att verkligen inse att det för bara lite mer än 
femtio år sedan rådde världskrig. ”Så att ställa de kraven på elever i 
sjuttonårsåldern…det är ett språng, det är språng där man måste kittla lite, för att ta 
sig utanför det här”, säger han. Han är dock helt klart mer redo att teoretisera högre 
för att nå en högre abstraktionsnivå i B-kursen. Han menar också att han poängterar 
detta för eleverna, att det kommer att bli ett språng uppåt i tvåan.  
 

5.2.3 Jämförelser, liknelser och kontraster över tid  
 
Bland flera lärare finns en tanke att det som utvecklar ett tidsmedvetande är en 
medvetenhet om hur olika tider kan förstås i förhållande till varandra. Nutiden 
synliggörs och relativiseras genom jämförelser med andra epoker. Hur dessa 
kontraster gestaltar sig i undervisningen skiljer sig dock.   
 
Lärare A betonar starkt jämförelser som strategi för att nå historiekursens mål, men 
hon kan se att samma metod också har potential att utveckla ett tidsmedvetande. 
Samtidigt, menar hon, blir i så fall tidsmedvetandet ofta en slags biprodukt av det 
huvudsakliga syftet med historieundervisningen, det är inte målet i sig. Lärare E 
uttrycker det så att  

 
Det gäller att…att alltid hitta en övergång till nuet. Att som jag sa tidigare, att 
det finns värden som är relevanta i alla samhällen. I alla former av ”kupor” 
egentligen, som är relevanta att koppla till nuet.  
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Det historiska stoffet får enligt Lärare E just sitt berättigande i undervisningen när 
det kan relateras till nuet.  
 
Förhållandet orsak/verkan lyfts fram av flera lärare som ytterst väsentligt att arbeta 
med, helst genom att olika fenomen granskas tidsmässigt bakifrån och framåt. Lärare 
D betonar att han arbetar mycket med långa linjer, strukturer och förhållandet orsak-
verkan för att i sin tur kunna utveckla elevernas beredskap inför framtiden. Som 
exempel tar Lärare D upp arbetet med att utveckla en förståelse för militärväsendets 
utveckling:  
 

…och så tog vi upp Alsnö Stadga och så vidare och så gick vi vidare över 
utskrivningar och roteringar och till indelningsverket och värnplikten och sen var 
vi inne på hur man kommer lösa det i framtiden. 

 
Lärare A skiljer sig från de andra lärarna i att hon i sitt upplägg vandrar ”bakåt” i 
historien. Hon tycker det har den förtjänsten att den synliggör det som kan sägas vara 
typiskt för vår tid, samtidigt som det visar på historiens relevans för nuet. Genom att 
fortlöpande knyta an till detta, vilket hon påstår att hon är noga med, kan eleverna få 
syn på såväl likheter som skillnader mellan vår tid och äldre tider.  
 
Lärare C och E lyfter fram testsituationer som andra tillfällen då eleverna utmanas att 
tänka så att säga tidsöverskridande. Lärare C ser att de jämförande aspekterna 
aktualiseras kanske främst i hennes prov, där hon i sina frågor för ett Mycket Väl 
Godkänt-betyg kräver att eleven skall ”förankra eller förena det de läser [om vad 
som hänt i det förflutna] med sig själv, idag, och även andra händelser”. Hon tar som 
exempel att om man i undervisningen talat om upptäckten och invasionen av 
Sydamerika från slutet av 1400-talet, kan det komma en fråga om eleven kan se 
paralleller till dagens värld, eller åtminstone senare i historien. Lärare C får 
följdfrågan om inte denna typ av frågor och diskussioner förekommer också utanför 
provsammanhang, och hon uppger då att det förekommer, men inte i stor 
utsträckning. Lärare C förklarar uttalat att hon tycker att eleven på egen hand skall 
kunna föra den typen av abstrakt resonemang, också på en oförberedd fråga, för att 
nå det högsta betyget. Samtidigt tillstår hon att hon oftare ”borde” träna eleverna i 
detta. Lärare E berättar om en provuppgift han en gång konstruerade, som gick ut på 
att eleverna skulle tänka sig att en historisk person kom till vår tid i tidsmaskin. 
Uppgiften var att tänka ut tre saker som denna historiska person skulle kunna lära oss 
nutidsmänniskor, samt tre saker som vi skulle kunna lära tidsresenären. Dessa typer 
av uppgifter, menar Lärare E, stimulerar till funderingar om hur olika 
tidsdimensioner kan kopplas samman och sägas ha relevans för varandra.  
 
Flera lärare tycker att det inte bara är en uppgift för historieämnet att stimulera till 
tankar över tid. Ämnet religion nämns av bland andra Lärare D som ett tacksamt 
ämne för att stimulera till denna typ av funderingar.  
 

5.2.4 Värden och framtidsperspektiv 
Lärare B gör en association till tidsmedvetandet som ingen av de andra intervjuade 
lärarna gör. Han kopplar nämligen värderingar bilden man som människa har av 
framtiden. Att utveckla ett tidsmedvetande, enligt Lärare B:s tolkning, innebär att 
förmedla en attityd gentemot tiden: 
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man måste faktiskt tänka på att det är, det är inte helt enkelt att som 
sjutton/artonåring sitta och titta på all denna förödelse, och skulle lyfta in alla de 
skräckexempel som skulle kunna ske i framtiden, så gör vi bort oss tror jag. Jag 
tror att vi måste faktiskt måste gå in med hopp, i det här, och prata om, och när 
du säger att man väljer ut vissa saker, så är det nog mer och mer så att man gör 
det genom att plantera trän, att man tittar på saker som är hoppfulla. Jag menar 
att det finns värderingar i hur man använder sig av historieämnet, eh, när det 
gäller tidsperspektiv. 

 
Lärare B framhäver att han tror att det finns en tendens hos historielärare att 
svartmåla framtiden. Urvalet av historiskt stoff, och hur vi väljer att presentera det, 
menar han, återverkar inte bara på vår bild av det förflutna utan också på framtiden 
och vår förväntan på vad den kan tänkas innebära. Som historielärare påverkar vi 
med andra ord elevernas bild av tiden – huruvida tiden är en resurs som vi kan 
utnyttja för att förbättra något, eller huruvida tiden oundvikligen leder mot katastrof 
och förtvivlan. Tiden för med sig dagens bilder om gårdagen in i framtiden.  
 

5.2.5 Upplevelser och konkretioner 
 
Denna kategori uppmärksammar att elevernas sinnliga perception bör stimuleras, till 
exempel genom att en historisk miljö upplevs, för att tidsmedvetandet skall 
utvecklas. Det är mindre viktigt att skapa en ”logisk” eller teoretisk definition - 
exempelvis genom att använda årtal och siffror - för att beskriva den tidsmässiga 
luckan mellan två punkter. Således blir också upplevelsen av avstånd till stora delar 
subjektiv och konstruerad hos den egna eleven.  
 
Lärare B lyfter fram resor eller exkursioner som ett sätt för eleverna att utveckla sina 
perspektiv på tiden. Man gör bokstavligt talat en tidsresa.  

 
Just det där, att känna på en runsten, runorna, gå in i runbergen, det är ju också 
en tidsresa, verkligen. Så på nåt sätt, om man skall ringa in någonting i historia C 
som verkligen gör att man får en tidsuppfattning så är det faktiskt konkretisering, 
alltså, att man, att man gör det levande. 

 
Lärare D är inne på att använda sig av kvarlevor, det vill säga konkreta föremål, i sin 
historieundervisning. Detta är särskilt väsentligt, påpekar han, när man studerar 
exempelvis stenåldern – en epok som han säger kan bli för abstrakt för att eleverna 
egentligen skall kunna förstå den. Här kan fornfynd eller andra kvarlevor 
konkretisera för dem, och göra den historiska tiden bokstavligt talat synlig. Bland 
annat berättar Lärare D om mänskliga kvarlevor som man kan diskutera i 
undervisningen: ”Så vi tar upp den här människan ifrån Indonesien man hittade som 
bara var en och en halv meter hög, eller nej den var väl knappast det va… något över 
en meter hög”. Lärare D:s exempel är värdefullt, eftersom det pekar på möjligheten 
att i undervisningen stimulera eleverna att fundera över människans föränderlighet 
över tid, inte bara som samhällsvarelse utan också som biologisk varelse. Känslan för 
tidsmässigt avstånd eller närhet – en viktig aspekt av tidsmedvetandet – har därmed 
goda förutsättningar att utvecklas.  
 
Lärare A pekar på bildmaterial som ett fördelaktigt medel för att utveckla 
tidsmedvetandet. I B-kursen låter hon ofta elever finna egna intresseområden och de 
måste sedan orientera sig i en bildvärld för att kunna presentera ett sammanhängande 
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bild av ett fenomen. De visuella intrycken stimulerar elevernas uppfattning av tidens 
verkan. Här skapas ofta engagemang, samtidigt som man genom bilderna får visuellt 
uppleva någonting historiskt.  
 
Något som lyfts fram som ett problem, av bland annat Lärare B, är att upplevelser 
och konkretion är någonting som det finns någorlunda goda möjligheter till först i B- 
och C-kursen. Samtidigt, förklarar lärare B, är A-kursen inte är helt utan försök att 
främja den historiska inlevelsen och tar som exempel upp museibesök, filmvisning 
eller läsning av autentiska historiska texter.  
 

5.2.6 Den nära/personliga tiden 
 
Denna kategori kännetecknas av att eleven, för att utveckla sitt tidsmedvetande, 
arbetar med historia som är nära i både tid och rum. Det kan vara studier i 
lokalhistoria men behöver inte vara det. Ofta arbetar eleverna på egen hand och kan 
då rentav utgå från egen släkthistoria, eller kanske till och med det egna livet, för att 
så nära det överhuvudtaget det är möjligt binda sin egen person till ett historiskt 
sammanhang. Tidsbilden och meningsskapandet blir följaktligen till stora delar 
subjektivt. Oftast är det i tvåan eller trean, motsvarande B- och C-kursen i historia, 
som eleverna får sysselsätta sig med denna typ av arbete.  
 
Lärare C förklarar att hon med tiden blivit mer och mer intresserad av att arbeta på 
det här sättet: 
 

En sak som jag själv har blivit mer och mer intresserad av är att…eleven skriver 
ner sin egen historia. Sin korta historia, får man säga då, för de är inte så gamla. 
Att man försöker se sig själv som en historisk person. […] …men att man tar 
avstamp i deras egen person på något sätt. 

 
I B-kursen har Lärare C därför arbetat mer och mer under åren med att arbeta med 
elevernas egen historia. Även Lärare A talar om att man på hennes skola arbetat på 
ett liknande sätt, och att man redan i A-kursen lagt in inslag av ”personlig” historia. 
Även Lärare B nämner den personliga historien, i samband med sin utläggning kring 
upplevelsehistoria:  
 

I Historia C när vi kör släktforskning, vi går tillbaka till deras egna släkter, då 
pratar med mormor och farmor och de börjar titta på gamla… då börjar det 
kännas, det börjar bli livfullt […] Tänk dig ju själv alltså, historien blir levande, 
du kan ta på den…just det här att, mormor levde ju…kände sviterna av, mammas 
mormor, hon bodde i Chicago. Det är många frågor som blir verkliga, om du 
förstår vad jag menar. Det är inte bara en siffra på ett papper. 

 
Motiveringen till att arbeta med denna typ av historia, enligt Lärare B:s formulering, 
är alltså att den ligger nära eleven om den svarar på frågor som för eleven känns 
relevanta och angelägna. Lärare C påpekar att detta arbetssätt kan vara särskilt 
viktigt för elever som har invandrarbakgrund, som mycket väl kan ha en helt annan 
historieuppfattning än svenskfödda elever. De kan också uppleva svårigheter att 
identifiera sig med den ”gemensamma” svenska historien. 
 
Ett problem med att eleverna arbetar med den nära och personliga tiden, verkar vara 
att det framför allt är i B- och C-kurserna som man arbetar på det här sättet. Det 
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innebär att det är många elever som aldrig får utforska sin egen historia i skolan. På 
Lärare A:s skola tillåts dock eleverna som läser A-kursen att undersöka ”sin egen” 
historia, exempelvis genom intervjuer med släktingar, innan de går vidare med det 
mer gemensamma, och traditionella, kursstoffet. Lärare C, däremot, tycker att A-
kursen är ”lite tråkig”, eftersom hon där inte hinner med någon sådan historia, även 
om hon egentligen skulle vilja. Förklaringen ligger i att möjligheten inte finns där att 
stanna upp och fördjupa sig, säger hon. För ett par år sedan, berättar Lärare C, fanns 
en lokal kurs på skolan som fokuserade elevernas personliga historia. De lades dock 
så småningom ned, pågrund av nya direktiv som syftade till att standardisera 
kursutbudet i regionen, uppger Lärare C, som tycker detta var en tråkig utveckling. 
Ett annat problem som Lärare C i viss mån kan uppleva är att upplägget ställer delvis 
andra kunskapskrav från läraren, jämfört med det ”allmänna”  
historieundervisningen. Till exempel känner hon för egen räkning att hon skulle 
behöva bättre kunskaper i lokalhistoria. Finns invandrare med bland eleverna kanske 
man också behöver kunskaper om förhållandena i deras hemland, och hur man kan 
diskutera dessa förhållanden med de eleverna. 
 
En närliggande strategi är upplägget att utgå i nutid för att arbeta sig bakåt, också i 
orienteringskursen. Tanken med detta arbetssätt är nämligen i grund detsamma - att 
ta tillvara elevernas konstaterade intresse för nuet. Detta är dock inte speciellt 
populärt hos de intervjuade lärarna, då de prioriterar att läsa historien i ”rätt” ordning 
för att på så vis uppmärksamma orsaker och konsekvenser. Lärare A är undantaget. 
Det annars så vanliga upplägget i A-kursen, att börja undervisa historien ”bakifrån” 
för att sedan röra sig kronologiskt framåt, har hon tills vidare lagt åt sidan. Numera 
försöker hon istället att redan i A-kursen ta avstamp i närmast dagsaktuella frågor, 
för att sedan arbeta sig bakåt. Målet är att redan hos ettorna väcka nyfikenhet och att 
beröra frågor som ligger nära eleverna. En risk med ett sådant upplägg, medger 
Lärare A, är att man förlorar något i struktur och att undervisningen ibland riskerar 
att bli rörig. Hon menar ändå att denna brist kan balanseras upp genom att ha ett mer 
övergripande tema eller ett ”paraply”, som exempelvis den demokratiska 
utvecklingen, som kan bära upp kursen och skapa en känsla av sammanhang över 
epokerna. Dessutom, påpekar Lärare A, är det viktigt att hela tiden återknyta till 
nuet, särskilt när man kommer längre och längre tillbaka i tiden. Hon tror att hon 
kommer fortsätta med detta upplägg även vid framtida A-kurser. 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Tidsmedvetandets plats i undervisningen 
Lärarna har inte något alltför välreflekterat förhållningssätt till begreppet 
tidsmedvetande, och de är därför aningen osäkra kring vad som efterfrågas i 
undersökningen. Samtidigt tolkar jag deras lekmannamässiga uppfattningar om vad 
ett tidsmedvetande är för något någorlunda väl överensstämmer med varandra, 
liksom med den akademiska definition som ställts upp av Christer Karlegärd och 
som förvaltats av Nanny Hartsmar. Begreppet verkar med andra ord ganska 
användbart, men skulle kunna diskuteras mer.   
 
Några av de intervjuade lärarna verkar dock uppfatta historiemedvetande och 
tidsmedvetande ungefär som en medvetenhet om historien. Om eleverna så att säga 
har förstått och anammat innehållet i historieundervisningen, då har de också 
utvecklat sitt historie- eller tidsmedvetande. En sådan uppfattning uppmärksammar 
inte de skillnader som faktiskt går att skönja mellan ren sakkunskap om historiska 
förhållanden, och upplevelser av och förhållanden till tiden som allmänt fenomen. 
Annars verkar lärarna uppfatta begreppet som en uppfattning om tidsliga 
proportioner, vilket också är det som Karlegärd ställer upp som den första aspekten 
av tidsmedvetandet4.  
 
Att utveckla elevernas förhållande till tiden är i sig långt ifrån målet med 
historieundervisning, och det är ingenting som på ett direkt plan förs upp till 
diskussion eller problematiseras. Ingen av lärarna verkar någonsin medvetet föra en 
teoretisk, problematiserande diskussion, ur något perspektiv, med eleverna om vad 
tid är för något, och vilken inverkan den har i vår tillvaro. Däremot kan de peka på 
åtminstone några moment i deras undervisning, genom vilka de tror att elevernas 
tidsmedvetande faktiskt utvecklas, men där detta sällan är målet per se. 
Tidsmedvetandet blir då en biprodukt i en undervisning som egentligen prioriterar 
andra saker. 

6.2 Lärarnas bild av elevernas tidsmedvetande 
När de intervjuade lärarna ombeds att analysera sina elevers tidsmedvetande ger de 
likartade beskrivningar. De flesta säger att de tycker att elevernas tidsperspektiv 
karaktäriseras av att saker och ting passerar fort och snabbt förpassas till det 
förflutna. Till exempel uppfattas då hundra år som en mycket lång tidsperiod. Detta 
måste förstås som att lärarna tycker att det eftersträvansvärda tidsmedvetandet (som 
de förmodligen själva besitter) är ett längre tidsperspektiv, där samma tidsperiod ses 
ur ett annat ljus. Detta blir särskilt tydligt eftersom några lärare beskriver elevernas 
generella tidsmedvetande som bristande eller dåligt. Två av lärarna jämför också 
med sitt eget tidsperspektiv. De nämner då att händelser som Andra Världskriget 
eller Berlinmurens fall fortfarande känns påfallande nära i tid, en uppfattning som de 
inte tror att eleverna delar. En lärare talar dessutom om hur hon tror att eleverna lever 
väldigt mycket i nuet, utan att blicka vare sig framåt eller bakåt.  
 

                                                 
4 Se s 10. 
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Något som dock samtliga lärare påpekar är vad de upplever som en stor skillnad 
mellan förstaårselevers uppfattningar gentemot andra- och tredjeårselevers 
uppfattningar. En lärare tror att detta är resultatet av en mognadsprocess. Eleverna 
växer, mognar och får, med eller utan undervisning, en mer ”mogen” tidsuppfattning 
under tiden som de går på gymnasiet. Denna aningen piagetanska uppfattning står i 
kontrast till en annan lärares. Denne framhäver elevernas formbarhet och 
möjligheten för lärarna att, särskilt under det första utbildningsåret, gå in och påverka 
elevernas utveckling, och därmed också deras tidsuppfattning.  
 
Vi måste förstås akta oss för att läsa in alltför mycket i lärarnas uppfattning av 
elevernas tidsmedvetande. Den kan visserligen baseras på genuina erfarenheter 
utifrån de elever de faktiskt arbetat med - men den kan också, åtminstone delvis, vara 
ett resultat av schablonmässiga uppfattningar i samhället om ungdomen och 
ungdomskulturen. Den blir också av nödvändighet generaliserande och tar inte 
hänsyn till individuella skillnader. Trots allt vet vi väldigt lite om ungdomarnas 
faktiska tidsmedvetande 
 

6.3 Viktig och mindre viktig tid i historieundervisningen 
Av Lundmarks fyra kategorier av tid så är det två som tydligt kommer in i 
undervisningen i historia. Den ”samhälleliga” tiden är den självklara 
oproblematiserade grunden i historieundervisningen. Detta är en sådan naturlig 
utgångspunkt, att ett par av historielärarna å det närmaste likställer ett gott 
tidsmedvetande med en god kunskap om vad som hänt i historien. Den samhälleliga 
tiden yttrar sig exempelvis i vissa epokbegrepp, eller andra begrepp om historien, 
som vi använder för att bygga en grundläggande gemensam bild av tiden. Dessa 
redskap, som används i historieundervisningen, bidrar därför starkt till att bygga upp 
och vidmakthålla våra gemensamma, kulturellt betingade upplevelser av tid. 
 
Psykologiska aspekter, det vill säga den individuella, personliga tidsuppfattningen, 
får möjligen ett litet utrymme vid de delar då elevens personliga historia bearbetas. 
Här finns utrymme för eleven att själv göra ett stoffurval och gradera olika händelser 
olika med avseende på hur betydelsefulla de känns för eleven. Vid dessa 
arbetsmoment torde just den personliga, unika, tidsuppfattningen kunna utvecklas åt 
olika håll.  
 
Filosofiska, eller åtminstone abstrakta, teoretiska resonemang kring tidens natur 
verkar heller överhuvudtaget inte förekomma. En av lärarna uttrycker en skepsis mot 
denna typ av resonemang då han tror att eleverna ofta inte är mottagliga för det. Han 
har istället försökt konkretisera undervisningen mer under åren. En annan lärare 
verkar tro mer på att försöka utveckla elevernas tänkande genom resonemang och att 
driva dem mot högre grader av abstrakt tänkande, men inte heller han har i någon 
egentlig utsträckning funderat över att problematisera tiden i sin undervisning. Han 
påpekar dock att han tycker det verkar vara en god idé.  
 
De biologiska/materiella tiden har av undersökningen att döma ingen plats alls i 
historieundervisningen. Det är ur ett perspektiv inte speciellt konstigt. Att studera 
himlakroppar och deras rörelser är en naturvetenskaplig infallsvinkel, vilket ligger 
ganska långt från historielärarnas kunskapsområde. Det är förstås förståeligt att detta 
inte prioriteras i historieundervisningen. Samtidigt skulle ett sådant perspektiv kunna 
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bidra till en djupare förståelse av den samhälleliga tidens konstruerade natur. Ett av 
Karlegärds kriterier för ett gott tidsmedvetande handlar just om en medvetenhet om 
att tideräkningen är en mänsklig konstruktion. Det hade varit intressant att studera 
naturkunskapslärares arbete med tidsbegrepp i sin undervisning. 

6.4 Pedagogiska strategier för att utveckla tidsmedvetandet 
Alla intervjuade lärare har tankar kring hur utvecklandet av ett tidsmedvetande kan 
gå till. Nanny Hartsmar tyckte överlag inte att intervjuobjekten i hennes 
doktorsavhandling (mellanstadielärare) hade en genomtänkt plan kring hur deras 
undervisning skulle kunna stimulera elevernas tidsmedvetande (Hartsmar 2001, s 
238). Jag vill mena att lärarna i min undersökning lärarna faktiskt har vissa idéer om 
hur det kan gå till. Alla lärare talar dock om någon eller flera av de andra 
strategierna, men här läggs helt klart olika stor vikt vid de olika metoderna. Detta 
behöver inte nödvändigtvis innebära att personen i fråga inte skulle anse de andra 
metoderna som lika användbara. Däremot så avslöjar resultatet en del om vilka 
strategier som är ”top of mind”, det vill säga vilka metoder som de har ett mest 
medvetet och välreflekterat förhållningssätt till, och som de förmodligen också 
använder mest och på ett genomtänkt sätt.  
 
Några gånger är tidsbilderna av lärare eller lärobok förmedlade, och dessa sippras 
ned till eleverna. Detta tar sig uttryck i tidslinjer och visuella översikter, eller 
diskussioner kring tideräkning. Oftast innebär dock strategierna att eleven istället 
själv måste skapa sig en subjektiv bild av tiden. Detta skulle kunna ses som 
konstruktivistiska drag i bildandet av tidsuppfattningen. Särskilt positiva verkar 
lärarna vara till att eleverna arbetar med sin egen historia, då de menar att den har 
mycket goda förutsättningar att skapa engagemang och att få eleverna att uppleva sig 
som tidsvarelser. Eleven skapar då sin egen tolkning av tidens betydelse och värde. 
Även tidslinjer kan göras mer subjektiva, som en lärare påpekar, genom att man 
arbetar på så vis att eleverna själva skapar sina kronologiska översikter. På så vis 
finns också möjlighet att mer medvetet stimulera den ”psykologiska”, det vill säga 
subjektiva, aspekten av tid. Eleverna ges möjlighet att själva bygga sitt lärande, och 
koppla ihop händelser till vad man själv upplever vara ett logiskt sammanhang. 
Upplevelser, exempelvis visuella, kan skapa subjektiva tidsuppfattningar, men de 
kan möjligen också förmedla en av läraren uttryckt tidsuppfattning.  
 
Slutsats 
Det samlade intrycket av min undersökning är att den svenska gymnasieskolan har 
goda förutsättningar att hos eleverna utveckla ett tidsmedvetande, åtminstone inom 
ramen för historieundervisningen. Visserligen innefattar undersökningen bara fem 
lärare, men dessa har i gengäld i målande och uttömmande ordalag förklarat hur de 
ser på att arbeta med detta. De har inga problem att reflektera och komma med 
konkreta exempel på hur man kan arbeta med att utveckla tidsmedvetandet hos 
gymnasieeleverna. 
 
Däremot fungerar tiden som en något åsidosatt abstraktion som ligger som ett raster 
över hela historieundervisningen. Om nu lärarna har en god idé om tidens funktion i 
utbildningen så är det desto osäkrare hur elevernas förhållningssätt ser ut. Lärarna 
har olika idéer om hur deras undervisning påverkar elevernas tidsuppfattning eller ej, 
och detta påverkar rimligen också upplägg och metoder. En hypotes blir att elevernas 
relation till tid förutsätts utvecklas i takt med att de orienterar sig bland olika typer av 
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historiska händelser. Eftersom man sällan, eller aldrig, diskuterar tiden som fenomen 
i sig, uteblir viktiga metakognitiva processer bland eleverna. ”Tidspussel” lägger 
eleverna förhållandevis självständigt, och till stora delar omedvetet, i de fall då 
lärarna inte aktivt lyfter ämnet och utmanar elevernas föreställningar. 
Tidsmedvetandet blir i undervisningen en eventuell biprodukt, men inte ett mål i sig.  
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