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Sammanfattning 

Den här kvalitativa systematiska litteraturstudien ”När var det, sa du?” avser att undersöka 

vad forskning kommer fram till om elevers historiemedvetande och hur lärare aktivt kan 

arbeta för att utveckla elevers historiemedvetande. 

 

Historiemedvetande och elevers förståelse för historisk tid är en viktig del i 

historieundervisningen, därför ansåg vi att detta var ett intressant ämne för denna studie. 

Litteraturstudien utgår ifrån nio olika forskningar som alla behandlar ämnet 

historiemedvetande och hur lärare kan arbeta med utvecklingen av historiemedvetande. 

Studien bygger på två frågeställningar, utifrån dessa frågeställningar har materialet bearbetats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Frågeställningarna behandlar elevers historiemedvetande 

och hur lärare kan arbeta med utvecklingen av ett historiemedvetande. 

 

Resultatet i denna studie demonstrerar att undervisningen inte är anpassad efter elevernas 

förutsättningar. Studien påvisar att undervisningen behöver reformeras om, för att stödja 

utvecklingen av historiemedvetandet. Läraren bör arbeta utifrån ett varierat arbetssätt där 

eleverna får ta hjälp utav olika material som skönlitteratur, museer och textbearbetning.   
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1 Inledning 

 

”Enda anledningen till att tiden finns, är för att allt inte skall ske på en gång”  

 

Genom citatet ovan som tillskrivs Albert Einstein kan man få en inblick i hur komplicerat 

tidsbegreppet kan vara. Lärare möter elever i en tidig ålder som precis börjat lära sig om tid, 

tidsuppfattning och att läsa klockan. Att även då blanda in stora tidsepoker kan leda till 

svårigheter.  

 

Att arbeta med tiden ur ett historiskt perspektiv i skolan är en viktig aspekt och eleven ska 

genom historieundervisningen även utveckla ett historiemedvetande. I det centrala innehållet i 

ämnet historia står det bland annat att läraren och eleverna ska arbeta med tidsbegrepp som 

sten-, brons- och järnålder. Samt att de ska arbeta med begrepp som dåtid, nutid och framtid, 

bland annat med hjälp av tidslinjer (Skolverket, 2011).  

 

Vi har under våra respektive VFU-perioder erfarit att vissa elever kan ha svårt att ta till sig 

tidsbegrepp inom historia. Vidare tolkar vi att arbeta med stora tidsepoker som stenåldern och 

förstå hur länge sedan det ägde rum kan vara svårt för människor i allmänhet att begripa. Barn 

i de yngre åldrarna kan därför ha stora svårigheter att förstå tidsperspektivet och tänka att t.ex. 

stenåldern var för länge sen, men egentligen skulle de kunna tro att epoken skedde för några 

år sedan.  

 

Som framtida lärare är det viktigt att förstå att elever har olika syn på historia samt har olika 

förståelser för historisk tid. Det är viktigt att veta hur lärare kan utveckla elevers 

historiemedvetande då det är ett begrepp som sägs vara svårbegripligt. I Lpo94 är det första 

gången begreppet historiemedvetande tas upp i en svensk läroplan. Historieundervisningen 

utgick från att utveckla elevernas historiemedvetande och på så sätt skulle eleverna få ett 

historiskt perspektiv. Eleverna skulle även genom historieundervisningen sträva mot målen att 

få utveckla historiemedvetande och historiesyn. Detta ska hjälpa att eleverna utvecklar en 

förståelse för nutida händelser samt ha en uppfattning om framtiden 

(Utbildningsdepartementet, 1994).  
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I den aktuella läroplanen från 2011 nämns begreppet historiemedvetande och 

historieundervisningens syftesdel menar att: 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 

sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det 

förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. (Skolverket, 2011, s. 172) 

 

I historieundervisningen ska eleverna även få lära sig om olika historiska förhållanden, 

begrepp och metoder men även hur detta kan nyttjas på olika sätt. Undervisningen ska likaså 

bidra till att eleverna kan förstå skillnader och likheter i det historiska perspektivet, vilket kan 

vara levnadsstandard för män och kvinnor (Skolverket, 2011). 

 

I Lgr 62, Lgr 69 samt i Lgr 80 nämns inte begreppet historiemedvetande. Dock är dessa tre 

läroplaner viktiga för denna litteraturstudie då de tar upp hur ämnet historia har utvecklats 

genom tiderna. I Lgr 62 skulle elever i årskurserna upp till trean ha hembygdskunskap där de 

fick lära sig om den närliggande miljön (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962). Lgr 69 skiljer sig 

något från Lgr 62, eleverna hade fortfarande hembygdskunskap där de skulle lära sig om 

hemtraktens historia. Men nu skulle de även lära sig om miljöbilder från forntiden 

(Skolöverstyrelsen, 1969). Sedan tillkom Lgr 80 och under den läroplanen var alla 

samhällsorienterade ämnena samlade vid andra namn. Historieundervisningen kan tolkas att 

vara ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” och under lågstadiet skulle undervisningen 

handla om individens egna historia och omgivningens historia (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Gemensamt för dessa tre läroplaner är att eleverna skulle lära sig om den lilla historian, det 

vill säga elevens egen historia och hemtraktens historia.  

 

Denna litteraturstudie fokuserar på de yngre åldrarna för att försöka få fram hur lärare kan 

arbeta med utvecklingen av historiemedvetande samt vad forskningen anser om barns 

historiemedvetande. Dock finner vi att forskningen som utgår från elevers historiemedvetande 

är fåtalig, speciellt brister forskningen i åldrarna för förskoleklass upp till trean. De studier 

som finns har till mestadels gjorts på högstadieelever, det finns dock några få som börjat att 

studera elever i de yngre åldrarna.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning avser hur en lärare kan 

synliggöra tidsperspektivet samt öka historiemedvetandet hos elever i förskoleklass upp till 

årskurs tre. Studien behandlar forskning som förklarar hur barn förstår historisk tid och dess 

historiemedvetande, för att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Vad säger forskning om barns uppfattning av historisk tid och historiemedvetande?  

- Hur kan en lärare aktivt arbeta för att öka förståelsen för historiemedvetande?  
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3 Metod 

Uppsatsen är en kvalitativ systematisk litteraturstudie och detta innebär att studien bygger på 

att olika typer av artiklar och avhandlingar har jämförts med varandra samt har kritiskt 

granskats (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). 

 

Vid rubriken metod kommer du möta underrubrikerna sökmetoder och analysmetod. Under 

sökmetoder kommer vi gå in hur vi funnit respektive forskning och vilka databaser vi använt. 

Vid analysmetod klarlägger vi vilken metod vi använt när vi sökt respektive forskning.  

 

3.1 Sökmetod   

Sökning av litteratur kan ske på olika sätt. I den här litteraturstudien har vi använt oss utav 

datasökning dvs elektronisk metod, detta innebär att söka litteratur via en databas (Eriksson 

Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013).   

 

Under tiden vi sökte relevant litteratur läste vi först rubriken och sammanfattningen för att se 

om det var en väsentlig litteratur för denna litteraturstudie. David & Sutton (2016) hävdar att 

forskaren förstår bättre om texten är relevant genom att läsa sammanfattningen.  

 

Under sökprocessen valde vi att leta efter olika slag av avhandlingar, tidskrifter och annan 

litteratur som kunde vara av intresse. David & Sutton (2016) påpekar att det är viktigt att få en 

effektiv sökning genom att börja med att utforska avhandlingar, tidskriftsartiklar och 

rapporter som handlar om det valda ämnet.  

 

För att hitta litteratur använde vi oss av databaserna, SwePub, UniSearch och ERIC. Vi valde 

ut relevanta begrepp till vår sökning och dessa var tidsuppfattning, historiemedvetande och 

historiedidaktik. För att utöka vår sökning översatte vi även begreppet tidsuppfattning till 

engelska och fick orden Time Perspective och detta valde vi att kombinera med History. 

Genom denna kombination vidareutvecklade vi till frasen ”Children’s Perception of Time”. 

För att på effektivast sätt valde vi att läsa abstrakt och undersöka titlar för att hitta den mest 

relevanta litteraturen. Under de olika databaserna begränsade vi urvalet genom att undersöka 

doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, tidskrifter samt refereegranskat material. Nedan 

får du som läsare en inblick i vilka begrepp och fraser vi sökte på i respektive databas. 
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3.1.1 SwePub 

Genom databasen SwePub sökte vi på begreppen historiemedvetande, tidsuppfattning och 

historiedidaktik, vi sökte även på frasen ”Children’s Perception of Time” och 

begreppskombinationen Time Perspective History. För att minska antalet träffar valde vi att 

undersöka doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, tidskriftsartiklar samt refereegranskat 

material i olika omgångar.  

 

Begreppet historiemedvetande fick 88 träffar. Genom sökning av doktorsavhandlingar fann vi 

Uses of History in History Education av Robert Thorp. Sökningen via licentiatavhandlingar 

påträffade vi Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna av Mary 

Ingemansson samt Spelar släkten någon roll av Kerstin Berntsson som relevanta till 

litteraturstudien. Vi fann inga relevanta tidskriftsartiklar och refereegranskat material under 

begreppet historiemedvetande.  

 

Begreppet tidsuppfattning gav 27 träffar, dock var inga doktorsavhandlingar, 

licentiatavhandlingar eller refereegranskat material relevanta för denna litteraturstudie. 

Undersökningen gav en relevant artikel, vilket var Forntidsgröten och lärarutbildningen av 

Gun Graninger & Göran Graninger.  

 

Begreppet historiedidaktik gav 175 träffar, vi fann inga doktorsavhandlingar, 

licentiatavhandlingar eller artiklar som var relevanta. Vi fann dock ett refereegranskat 

material som var av relevans och det var Att lära historia – inte bara lära om historia av Karl 

Gunnar Hammarlund. Frasen ”Children’s Perception of Time” och begreppskombinationen 

Time Perspective History gav inga relevanta träffar. 

 

3.1.2 ERIC – Institute of Education Sciences 

Då databasen ERIC enbart har litteratur på engelska valde vi fraserna ”Children’s Perception 

of Time” och ”Perception of History”, vi använde dessutom begreppskombinationen Time 

Perspective History i vår sökning. I sökningen valde vi ut begränsningar som var specifika för 

de sökta fraserna. 

 

Frasen ”Children’s Perception of Time” resulterade fyra träffar och den fjärde träffen var mest 

relevant The Birth of the Past: Children´s Perception of Historical Time av John B. Poster. 
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Vidare sökte vi på begreppskombinationen Time Perspective History som gav 1570 träffar. 

För att avgränsa området valde vi att välja några relevanta sökord i begränsningssystemet, 

dessa ord var Time Perspective, History, Elementary School Students och Reports – 

Research. När vi hade gjort dessa val återstod det fem artiklar. Av dessa fem artiklar valde vi 

ut Back When God Was Around and Everything av Keith C. Barton & Linda S. Levstik då den 

var mest relevant enligt abstrakt. De andra artiklarna var inte relevanta för denna studie enligt 

abstrakt och titlar.  

 

Vidare på databasen ERIC fick vi tips om frasen ”Perception of History” som gav 31 träffar, 

med endast Peer Reviewed resulterade det i 16 träffar. Av dessa valdes en studie ”The 

Trajectory of Elementary and Middle School Students´ Perspection of the Concept of 

History” av Adnan Altun som relevant.  

 

3.1.3 UniSearch 

Via databasen UniSearch sökte vi på begreppen historiemedvetande, tidsuppfattning, 

historiedidaktik samt frasen ”Children’s Perception of Time” och begreppskombinationen 

Time Perspective History. Även under denna databas valde vi att undersöka 

doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar som enbart finns under rubriken 

avhandlingar/uppsatser. Vidare undersökte vi även tidskrifter samt refereegranskat som på 

denna databas kallas akademiska Peer Review-tidskrifter. 

 

Begreppet historiemedvetande gav 562 träffar och undersökte avhandlingar vi fann 

Historiemedvetande - elevers tidsförståelse i en skolkontext av Nanny Hartsmar som var mest 

betydelsefull till studien.  

 

Sökordet tidsuppfattning gav 203 träffar men inga relevanta artiklar. Genom frasen 

”Children´s Perception of Time” fick vi 44 träffar men inget relevant enligt abstrakt och titel. 

 

Begreppskombinationen Time Perspective History gav 64 103, vi begränsade genom att 

undersöka avhandlingar/uppsatser, akademiska Peer Review-tidskrifter samt tidskrifter vilket 

gav 26 träffar men ingen relevant för denna litteraturstudie enligt abstrakt och titlar. 
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3.2 Analysmetod  

I vår litteraturstudie har vi använt oss utav kvalitativ innehållsanalys när vi analyserat. Detta 

innebär att forskaren kategoriserar data för att lättare kunna hitta mönster och teman. Det 

handlar om vilket meningsinnehåll texterna har och vad det står om respektive fråga. Detta 

utgår genom att tolka och förstå innebörden i texterna (Eriksson Barajas, Forsberg, & 

Wengström, 2013). 

 

David & Sutton (2016) förklarar innehållsanalys som färdigheten att koda insamlat material 

så att det antingen kan räknas eller jämföras. De beskriver att det finns två olika sorters 

innehållsanalys där den ena är kvantitativ, vilket betyder att forskaren kodar. Den andra är 

kvalitativ innehållsanalys där forskaren gör jämförelser och analyserar på djupet.  

 

Till vår grund för analysen läste vi den forskning vi funnit. Vi letade efter relevant fakta som 

utgick från våra frågeställningar, vad tidigare forskning säger om barns uppfattning av 

historisk tid och historiemedvetande samt hur en lärare kan arbeta för att öka förståelsen för 

historiemedvetande. För att bearbeta texterna noga valde vi att läsa forskningen ett flertal 

gånger, vi kom då fram till att våra två frågeställningar behövde underrubriker för att läsaren 

lättare ska förstå analysen och se våra jämförelser. Texterna bearbetades grundligt utifrån 

frågeställningarna och gnom analysen kunde vi även jämföra forskningen med varandra samt 

se likheter och skillnader. 
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4 Material 

Nedan fås en inblick i artiklarna varför de är relevanta och viktiga för denna litteraturstudie, 

artiklarna kommer att beskrivas kortfattat tillsammans med en motivering. Genom vår 

sökning fann vi nio relevanta texter för vår litteraturstudie. Vi valde att begränsa sökningen 

till endast licentiatavhandlingar, doktorsavhandlingar, tidskrifter samt refereegranskat 

material, för att dessa anser ha ett högt värde inom forskning.   

 

Adnan Altun - The Trajectory of Elementary and Middle School Students´ Perspection of 

the Concept of History (2014)  

Akademisk artikel ur Educational Sciences: Theory & Practice, Vol. 14, No. 6 

Denna studie har utförts på elever i årskurs 1–8 genom intervjuer. Eleverna fick svara på 

frågan ”vad är historia för dig?”. Det var tre svar som dominerade och dessa var historia är 

tid, historia är det förflutna och historia är ett nuvarande event. Resultatet för varje årskurs 

visades i grafer/diagram och procent. Vi fann denna tidskrift som intressant då studien utgår 

från elevers perspektiv på historia. 

 

Keith C. Barton & Linda S. Levstik - ”Back When God Was Around and Everything”: 

Elementary Children´s Understanding of Historical Time (1996)  

Akademisk artikel ur American Educational Research Journal, Vol. 33, No. 2 

Detta är en studie som undersöker elevers förståelse för historisk tid. Studien gjordes genom 

intervjuer på 58 barn i förskolan upp till årskurs 6. Eleverna skulle placera ut nio olika kort 

som illustrerade amerikansk historia i kronologisk ordning och eleverna fick motivera sina 

placeringar av illustrationerna. Vi fann denna studie som viktig eftersom den tar upp 

förståelsen för historisk tid. 

 

Kerstin Berntsson - Spelar släkten någon roll? (2012) 

Licentiatavhandling 

Studien handlar om att utforska hur elever i årskurs 9 uttrycker sitt historiemedvetande i sina 

berättelser, som stöd fick eleverna intervjua äldre släktingar. Syftet med undersökningen var 

att ta reda på om den lilla historien dvs släkthistoria påverkar elevers historiemedvetande. 

Även om denna studie utfördes på en årskurs 9 är den viktig för vår litteraturstudie då den tar 

upp hur en lärare kan undervisa och ta hjälp av elevers släkting för att lära ut historia.  
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Gun Graninger & Göran Graninger – Forntidsgröten och lärarutbildningen (1988) 

Akademisk tidskrift ur Kronos: Historia i skola och samhälle, Nr 1 

Artikeln berör hur barn uppfattar tidsbegreppet, om de verkligen förstår de stora 

tidsperspektiven då begreppet är relativt svårbemästrat. Gun & Göran påpekar att information 

från förr blandas med historiska fakta och att allt blir en osorterad röra, som de kallar en 

forntidsgröt. I och med att barn inte har någon historisk tidtabell och med risk kan blanda ihop 

all fakta är detta en motivering för hur en lärare ska arbeta och vara medveten om detta. 

 

KG. Hammarlund & Helena Lindahl - Att lära historia - inte bara lära om historia (2009) 

Konferensbidrag 

Undersökningen handlar om hur läraren aktivt arbetar i klassrummet för att få fram 

historiemedvetande till eleverna. Den visar hur viktigt det är att arbeta praktiskt och inte 

enbart använda läroböcker. Studien berör även hur läraren ska formulera frågor genom att 

använda öppna frågor istället för slutna frågor. Denna undersökning är relevant då vi får en 

inblick hur lärare och elever anser hur historieundervisningen ska se ut. 

 

Nanny Hartsmar – Historiemedvetande - elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001) 

Doktorsavhandling 

Avhandlingen handlar om hur man i undervisningen kan arbeta samt förklara elevers 

historiemedvetande. Avhandlingen bygger på en empirisk studie med lärare och elever i 

årskurs 2, 5 och 9 som är uppbyggd i tre delar. Den första delen handlar om elevens egna 

erfarenheter till tid, förr i tiden och framtiden. Den andra delen handlar om uppsatser inom 

ämnet dåtid, nutid och framtid. Den sista delen berör intervjuer inom ämnet historia som 

skolämne, tidslinje och reflektioner om tidsperspektivet. Avhandlingen valdes ut eftersom den 

är givande för vår litteraturstudie samt att den är en av de mest framstående forskningarna 

inom ämnet historiemedvetande och tidsuppfattning. 

 

Mary Ingemansson - Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i 

mellanåldrarna (2007) 

Licentiatavhandling 

Forskningen visar hur elever tar till sig historia, den fokuserar på att lära ut historia genom 

skönlitterär läsning med boksamtal, textskrivning och intervjuer. Elever fick i studien läsa 

boken Drakskeppet som handlar om vikingatiden och utefter denna bok fick eleverna skriva 
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texter om tidsepoken. Forskningen tar upp hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. 

Den här avhandlingen är ansenlig för lärare att läsa då den tar upp hur en lärare kan arbeta 

med utvecklande av historiemedvetande på ett intresseväckande sätt.  

 

John B. Poster - The birth of the past (1973)  

Akademisk tidskrift ur The History Teacher, Vol. 6, No 4 

Artikeln handlar om hur barn och tonåringar i olika åldrar uppfattar tid och historisk tid. 

Artikeln tar upp hur barn i de tidigare åldrarna relaterar till tiden, detta genom frågor som 

handlar bland annat om när historien börjar och vad tid är. Vi valde denna artikel för att den 

tar upp relevanta fakta om hur barn och ungdomar uppfattar den historiska tiden och tid 

överlag.  

 

Robert Thorp – Uses of History in History Education (2016) (b) 

Doktorsavhandling 

Denna studie belyser hur historiekulturen grundas i historieundervisningen och de historiska 

medierna i samhället. Studien tar upp hur en lärare kan arbeta med annat material än 

läroboken för att väcka elevernas intresse. Denna doktorsavhandling är en viktig del i 

litteraturstudien, detta för att den belyser det historiedidaktiska i frågeställningen hur läraren 

aktivt kan arbeta med utvecklingen av historiemedvetande. Då artikeln även tar upp begreppet 

historiemedvetande hjälper avhandlingen till att besvara frågan om historiemedvetande. 
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4.1 Tabell 

 

Namn: År: Land: Databas: Sökord/sökfras: 

Altun 2014 Turkiet ERIC ”Perception of 

History” 

Barton & 

Levstik 

1996 USA ERIC Time Perspective 

History 

Berntsson 2012 Sverige SwePub Historiemedvetande 

Graninger & 

Graninger 

1988 Sverige SwePub Tidsuppfattning 

Hammarlund 

& Lindahl 

2009 Sverige SwePub Historiedidaktik 

Hartsmar 2001 Sverige Liu 

biblioteket 

Historiemedvetande 

Ingemansson 2007 Sverige SwePub Historiemedvetande 

Poster 1973 USA ERIC ”Children’s 

Perception of 

Time” 

Thorp  2016 Sverige SwePub Historiemedvetande 
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5 Analys 

Vid analysen tog vi fokus på frågeställningarna, barns historiemedvetande och hur läraren kan 

arbeta med att utveckla historiemedvetande. Varje frågeställning har delats upp med 

underrubriker för att lättare kunna analyseras. Analysen berör även likheter och skillnader 

mellan respektive forskning.  

 

5.1 Barns historiemedvetande 

Under denna rubrik kommer vi att lägga fokus på den första frågeställningen som berör barns 

historiemedvetande. Vi kommer att analysera den forskning som valts ut och analysera detta 

utefter barns uppfattning av historia samt barns utveckling av historiemedvetande. 

 

5.1.1 Barns uppfattning av historia 

Den granskade forskningen har bland annat en sak gemensamt: att det är en viktig aspekt i 

historieundervisningen att veta hur eleverna uppfattar ämnet och vilken förståelse de har för 

historia. Graninger & Graninger (1988) påpekar att historieundervisningen blir en röra som de 

kallar för en forntidsgröt. De anser att eleverna blandar ihop stoffet och får för sig att t.ex. 

vikingatiden skedde på 1500-talet och att Gustav Vasa var Karl den tolftes far. Graninger & 

Graninger (1988) tolkar att det beror på att historieundervisningen sker med en kronologi där 

de stora och viktiga händelserna dominerar och att eleverna skulle lära sig historia i en 

kronologisk ordning med hjälp utav tidslinjer. Detta leder till att eleverna drar ihop all 

historisk fakta och som tidigare nämnt det blir en stor röra. Denna typ av undervisningen där 

eleverna lär sig genom en kronologisk linje härstammar från den tid då kyrkan hade en viktig 

roll och den kristna tron påverkade undervisningen.   

 

Thorp (2016) tolkar att historia är mycket mer än vad som nämns i läroböckerna i 

historieundervisningen. Han menar att historia hjälper oss människor att tolka omgivningen 

och att skapa en sammankoppling med sin identitet. Detta skiljer sig från vad studier som 

Altun (2014) och Hartsmar (2001) gjort och kommer fram till. De fokuserar mer på elevernas 

uppfattning av tid medan Thorp (2016) fokuserar på elevernas förståelse för historia. Enligt 

Altun (2014) definierar elever historia som förr i tiden. Hartsmar (2001) förklarar även i sin 

studie att elever relaterar begreppet ”förr i tiden” som den historiska tiden och att eleverna kan 

dra paralleller till historiska händelser i den förflutna tiden. Under begreppet ”förr i tiden” får 

eleverna förståelse och kan se skillnader på dåtid och nutid. 
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Altun (2014) påpekar att elever relaterar historia som tid, det förflutna och som en pågående 

aktivitet. Historia som tid (egen kurs) innebär att elever förstår historia som dagar, månader 

och år, detta kan eleverna ta till sig i årkurs sex. I årskurs sex definierar eleverna tid att det är 

något som pågår men även att det är tiden som gått sedan jordens uppkomst. Tid innebär även 

viktiga händelser i en kronologisk ordning, årtal viktiga personer levt samt det förflutna och 

framtiden. Historia som dåtid (egen kurs) innebär händelser som skett förr i tiden och detta är 

även hur elever i årskurs två definierar historia som. Vissa elever i Altuns (2014) studie 

relaterade historia som all förfluten tid medan andra enbart relaterade historia till viktiga 

händelser. Historia som pågående aktivitet (egen kurs) uppfattar eleverna som det skrivna i 

böcker, där det förflutna lärs ut i relation till elevernas identitet kopplat till framtiden. 

 

Likt eleverna i Altuns (2014) studie beskriver Hartsmar (2001) att elever behöver en 

förståelse för begreppet tid för att kunna ta till sig historia. Hon menar att begreppet tid för 

yngre elever handlar om att iaktta och mäta medan de äldre eleverna definierar tiden som ett 

begrepp där livet är en del av tiden, där tiden antingen kan blickas bakåt eller framåt. Poster 

(1973) tolkar i sin tidiga studie matematikern Friedman som forskade om tid. Friedman menar 

att elever behöver ha känsla för fysisk tid, men att det krävs mycket mer för att förstå det 

förflutna. Eleverna behöver förstå kronologi, tidslinjer, bestämd och obestämd tid, samt ha 

kunskap om abstrakta associationer mellan den bestämda och obestämda tiden och förstå 

förknippning mellan dessa.  

 

En annan studie går emot Posters (1973) tolkning på Friedman och menar att elever kan förstå 

historia och det förflutna även om de inte har kunskaper om kronologi och tidslinjer. Denna 

studie utförd av Barton & Levstik (1996) utgår från att eleverna i förskoleklass upp till 

årskurs sex fick placera ut kort för att skapa en tidslinje. I studien visar det sig att eleverna i 

de yngre åldrarna har svårt att placera ut korten i den korrekta ordningen då eleverna inte kan 

placera bilder till det rätta årtalet. Det är inte förrän i årskurserna fem–sex som eleverna börjar 

att sätta årtal till bilder. Elevers förståelse för datum förbättras ju äldre de blir och Poster 

(1973) menar att upp till årskurs två har eleverna ingen förståelse för att ge ett specifikt årtal 

till en bild. I årskurs fyra och upp till de högre åldrarna är det lättare att ge ett specifikt årtal. 

Om eleven endast kan kategorisera i begreppen längesen och nutid, kan det ej dras några 

slutsatser vid placering av en enda bild. Barton & Levstik (1996) drar slutsatsen att eleverna 

inte kan anpassa en kronologisk tidslinje förrän i årskurs fem. Eleverna kopplar inte detta på 
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samma sätt som vuxna, utan de skapar sin egen kronologiska linje som enligt dem är korrekt. 

Olikt Poster (1973) menar Barton & Levstik (1996) att det är viktigt att komma ihåg att 

eleverna gott och väl kan lära sig och förstå historia i årskurser lägre än i årskurser fyra–fem, 

men att de har svårare att förstå kronologisk tidslinje. Det viktiga är istället att fokusera på det 

som eleverna redan har en förförståelse för och utgå från detta. Barton & Levstik (1996) 

kommer fram till i sin studie att elever kan förstå innebörden av historiska händelser, men kan 

ha svårt att sätta det på en tidslinje, eleverna i studien visade detta genom att dra egna 

slutsatser om att en viss bild borde tillhöra ett specifikt årtal.  

 

5.1.2 Utveckling av historiemedvetande 

Enligt forskningen får man som läsare inblicken hur komplex begreppet historiemedvetande 

är. Flera olika forskare hävdar vad historiemedvetande är och i detta avsnitt ser vi vad den 

utvalda forskningen avser. Ingemansson (2007) menar att:  

 

Historiemedvetande är vetskapen om att alla människor existerar i tid och rum, det vill säga att de har 

en härkomst och en framtid samt vetskapen om att ingenting är oföränderligt. Historiemedvetande 

handlar om tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och tankar om framtiden (Ingemansson, 

2007, s. 29). 

 

För att kunna utveckla ett historiemedvetande behöver eleverna ha en tidsuppfattning menar 

Hartsmar (2001). Graninger & Graninger (1988) tolkar Klingberg som kommer fram till att 

elever långsamt utvecklar en förståelse för tidsförhållanden. Det har en påverkan på 

historieundervisningen då genom att uppfatta korta intervaller av tid kan vara svårt för elever. 

Detta kan vara en faktor till att eleverna har det svårt att förstå forntiden och all historisk 

fakta.  

 

Thorp (2016) menar att utvecklingen av en individs historiemedvetande är bundet till det 

narratologiska historiebruket, det vill säga berättandet i historien. Det finns tre olika aspekter 

av narratologiskt historiebruk. Det första är det traditionella, som betyder att historia är 

oföränderligt. Detta innebär att historia är givet och det går inte att förändra det som har hänt. 

Det andra är kritiskt narrativ som innebär att historia är beroende av de berättelser som har 

olika upphov, detta kan ses som förståelse av historia. Detta sätt kan visa på att olika 

historiska berättelser kan jämföras med varandra. Den sista aspekten för narratologiskt 

historiebruk är genetiskt historiebruk som handlar om den historia som en lärare presenterar 
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är beroende av historieämnets karaktär men även av nutiden. Detta är en definition av 

historiemedvetande, som berör individer och deras tolkning av historia. Det genetiska 

narrativet kan visa på en överensstämmelse med medvetenhet av att en historisk berättelse 

antingen kan vara sann eller inte, så kallad historicitet. Den historia som finns är beroende av 

de sammanhang hur det skapas och hur individer tolkar historia. Det är bara i den kritiska och 

den genetiska narrativen som förståelse för historia kan ses hos en individ.  

 

Ingemansson (2007) menar att ett historiemedvetande utvecklas hela tiden. Utvecklingen sker 

tillsammans med en persons liv och är inte enbart baserat på fakta och årtal. 

Historiemedvetande är beroende av historiekultur och historiebruk. Utvecklandet av 

historiemedvetande i skolan påverkas av historiekultur, det vill säga vad eleverna tar med sig 

för kunskaper hemifrån, tidigare upplevelser och andra sociala sammanhang. Det finns ett 

flertal olika sorters historiemedvetande och Ingemansson (2007) tolkar Jensens fem processer, 

dessa fem processer är alla kopplade till historiemedvetande. Den första är identitet, den andra 

är mötet med det annorlunda, tredje är den sociokulturella processen, den fjärde handlar om 

värde och principförklaring samt den sista som Ingemansson anser är särskilt viktig i 

utvecklandet handlar om berättelser.  

 

Olikt Ingemansson (2007) visar Posters (1973) studie att elever inte utvecklar ett 

historiemedvetande på det sätt som vuxna tror. Yngre elever har lättare att ta till sig historia 

som finns i det förflutna, genom att relatera till händelser som till exempel forntiden, det vill 

säga den stora historien. Äldre elever är mer intresserade av den historia som finns nära dem i 

tiden, den lilla historien. Senare studier visar på något helt annat än Posters (1973) studie, de 

studier som gjorts på senare år påvisar att undervisningen med yngre elever ska handla om 

den lilla historian. 

 

Hartsmar (2001) drar en liknande slutsats som Ingemansson (2007). Hartsmar (2001) menar 

att tid och historiemedvetande utvecklas när individen själv befinner sig i den stora historien, 

dvs att den lilla historien tar del av den stora historien. Hartsmar (2001) påvisar att den stora 

historien är gemensamt för alla människor på hela jordklotet, till exempel forntiden. Den lilla 

historien är en individs egen historia, till exempel släkthistoria. Hon menar även att varje 

individ har ett tidsmedvetande där olika individuella förklaringar på dåtid, nutid och framtid 

sker. På så sätt menar Hartsmar (2001) att historiemedvetandet är en del utav 

tidsmedvetandet. En annan forskare som tar upp den lilla och den stora historien är Berntsson 
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(2012) som tolkar Thavenius studie från 1983. Han utgick från att elever behöver både 

kunskaper från den stora och den lilla historien för att förstå livet här och nu, samt att förstå 

framtiden. Likt Hartsmar (2001) menar Berntsson (2012) att den stora historien är förståelse 

för det förflutna, medan den lilla historien är historia i elevers omgivning som kan vara att 

bland annat att undersöka familjens historia. I och med dessa kunskaper får eleverna en mer 

betydande livsvärld med en djupare mening.  

 

I Berntssons (2012) studie fick elever i årskurs nio utgå från den lilla historien genom att 

använda sig utav samtal med en äldre släkting för att kunna skriva en berättelse om 

efterkrigstiden. Resultatet i studien visade på att eleverna kan ta till sig historia genom 

intervju med en äldre släkting. Det visar sig att eleverna har en god förståelse på att historien 

skiljer sig från dåtid och nutid. Eleverna är medvetna att samhället har förändrats över tid, att 

ekonomin förändrats och att det materiella ser annorlunda ut. Genom intervjuer med äldre 

släktingen har eleverna fått kunskaper om hur livet såg ut förr och kan genom detta jämföra 

och se skillnad till nutiden. 

 

En liknande studie med elever i årskurs två, fem och nio är gjord av Hartsmar (2001) som 

kommer fram till att eleverna är medvetna om att samhället förändrats över tid. Eleverna 

visade detta genom att påpeka att människorna lyssnade på annorlunda musik, det fanns 

byteshandel, bilar existerade inte och uppfostran var hårdare. Vidare trodde de flesta eleverna 

att världen var svartvit. Deras tolkningar om olika tidsepoker och kunskaper om historiska 

personer visade eleverna att de kunde namn som Hitler och Einstein men även att de hade en 

kunskap om dinosaurier som levde långt tillbaka i tiden. I studien fick även eleverna tolka 

begreppet framtid, eleverna förmodade att datorn kommer att styra mer och att nytt språk 

samt nya ord kommer att träda fram. Eleverna fortsätter även att tolka framtiden genom att 

människorna kommer att minska sin tro eller att människorna får en annan trosuppfattning. 

Eleverna i studien ser även livet som process, där man föds, växer upp, går i skolan, blir kär, 

skaffar en partner och boende, får barn och jobb och avslutningsvis dör. 

 

Resultaten i forskningen gjord av Barton & Levstik (1996) liknar Hartsmars (2001) studie till 

viss del. Barton & Levstiks (1996) studie visar att utvecklingen av historiemedvetande 

främjas genom att elever kopplar bilder och jämför dessa med hur det ser ut i dagens 

samhälle. Eleverna löste detta problem genom att relatera till hur kläderna och bilarna såg ut 

samt hur färgen på korten illustrerade etc. Eleverna placerade in bilder i en kategori som 
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gammal, nära till nu samt en mellan kategori, de yngsta eleverna hade svårt att placera in 

kortet i mellankategorin. 

 

5.2 Hur läraren kan arbeta didaktiskt med historiemedvetande 

Under denna rubrik kommer vi lägga fokus på hur en lärare kan arbeta för att utveckla elevers 

historiemedvetande. Fokus kommer att ligga på hur lärare och elever aktivt kan arbeta med 

utvecklingen, samt vilka olika arbetssätt som forskning anser främjar utvecklingen av 

historiemedvetande.  

 

5.2.1 Intervju och berättelser 

Berntsson (2012) menar att elever lättare kan utveckla sitt historiemedvetande genom att 

använda sig av människan som aktör i undervisningen. I studien fick elever i årskurs 9 

tillfället att intervjua en äldre släkting för att lättare kunna skriva en berättelse om en person 

under efterkrigstiden. Genom att använda sig utav människan som aktör får eleverna in en 

livshistoria i berättelsen och kan se skillnader mellan nutiden och den tidigare livsvärld den 

äldre släktningen pratar om. I forskningen kan man tyda att de elever som inte intervjuat en 

äldre forskning skrev berättelser utan några förklaringar eller jämförelser. Historierna saknade 

inte bara detaljer och förklaringar i texten utan eleverna hade även svårt att få till ett slut som 

var trovärdigt. Ofta slutade berättelserna att huvudpersonen dör plötsligt. De elever som 

byggde sin historia på samtal med äldre släkting skrev berättelser med mer verklighetstroget 

innehåll. Här präglades majoriteten av elevernas historier utifrån människans valmöjligheter 

och den intervjuade släktingens röst blir allt mer tydlig i berättelsen. På så sätt menar 

Berntsson (2012) att elevernas historiemedvetande aktiveras när eleverna fick samtala med en 

äldre släkting.  

 

Likt Berntssons (2012) studie om narrativa berättelser som är baserade på intervjuer tar 

Ingemansson (2007) upp att ett historiemedvetande utvecklas med hjälp av att till exempel 

skriva egna berättelser, baserat efter att ha högläsning ur en skönlitterär text. Men det är 

viktigt att komma ihåg att det inte enbart fungerar att läsa en skönlitterär text för att utveckla 

ett historiemedvetande utan det är angeläget att ha ett varierat arbetssätt genom 

undervisningen genom att använda sig utav skrift, samtal och läsning. Vidare hävdar 

Ingemansson (2007) att skönlitteratur är viktig för att kunna ta till sig nya lärdomar och för att 

kunna tolka historia. Att arbeta med skönlitteratur är givande för tematiska arbeten, men det 
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är även viktigt att samtala om texterna. Utan att bearbeta texterna utvecklar inte eleverna ett 

historiemedvetande. Orsaker till detta kan vara att elever läser enbart för att ta reda på vad 

som händer i boken.  

 

5.2.2 Illustrationer och varierat arbetssätt 

Som tidigare nämnt menar Barton & Levstik (1996) att det är viktigt att eleverna får skapa en 

visuell bild över historien för att öka deras förståelse. I deras forskning fick elever i 

förskoleklass upp till årskurs sex arbeta med olika bilder för att ordna en kronologisk tidslinje 

med hjälp av bilderna. Bilderna var från 1700 – talet till nutid. Detta underlättade för eleverna 

för att de fokuserade på innehållet i historien och inte enbart på årtalen, då det var förvirrande 

för eleverna.  

 

Barton & Levstik (1996) hävdar att eleverna ofta ser bilderna som en linjär tidslinje, där 

bilderna inte kan placeras på samma ställe. Utan det är en bild som tillhör en tidsepok. Att 

skapa egna visuella bilder kan eleverna förstå historien bättre. Att använda detta sätt kan få 

eleverna att se på historien som pågående process, genom att tolka nytt material och lägga till 

det i sin linje. Det kan även göra att eleverna tar ett steg tillbaka och kan skåda hela förloppet 

och dra slutsatser. Elever i klasser yngre än årskurs 3 har svårt att förstå den numeriska 

innebörden av datum. Det är en viktig aspekt att arbeta med historiska bilder i 

historieundervisningen, då det kan skapa bra diskussioner i klassen. 

 

Likt Barton & Levstik (1996) menar Hammarlund & Lindahl (2009) att det är viktigt att 

eleverna får en varierad undervisning genom att använda sig av museer, bibliotek, 

hembygdsföreningar samt internet som ger tillgång till bilder och annat källmaterial, detta för 

att eleverna på bästa sätt ska få utveckla deras historiemedvetande. Vidare hävdar de att 

historieundervisningen i dagens Sverige präglas genom att förmedla om händelser, föremål 

samt människor och att det är läroboken som dominerar i undervisningen. Detta baseras efter 

den enkät som de låtit aktiva lärare svara på. Läroböckerna har ofta en spalt i slutet av varje 

bok där eleverna ska komma ihåg vad kapitlet handlat om och frågorna är ofta formulerade 

som “kommer du ihåg?”. Ofta bidrar det till att undervisningen enbart lär ut fakta. Därför 

menar Hammarlund & Lindahl (2009) att det är viktigt att använda sig av andra typer av 

undervisning.  
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Thorp (2016) kommer fram till en liknande slutsats som Hammarlund & Lindahl (2009) att 

det är viktigt att använda sig utav annat material utöver läroboken. I avhandlingen kommer 

Thorp (2016) fram till att en lärare även kan ta hjälp av populärhistoriska tidningar och andra 

medier för att lära ut historia till elever. En annan viktig del i undervisningen är hur läraren 

tolkar och påverkar historian som lärs ut till eleverna. Lärarens tolkning påverkas av deras 

egna erfarenheter och hur de tolkar läroböckerna. 

 

Graninger & Graninger (1988) kommer även dem fram till att det är viktigt att använda sig av 

annat material än just läroboken. Detta för att läroböckerna ofta tar upp historia i en 

kronologisk översikt och detta har både elever i nio-tio årsåldern har svårt att greppa. Vidare 

hävdar Graninger & Graninger (1988) att historieundervisningen ska ta sin början hos elevens 

historia, det vill säga den lilla historian.  

 

Ett annat sätt än att arbeta med bilder som i Barton & Levstiks (1996) studie kan lärare ta 

hjälp av det material som Hammarlund & Lindahls (2009) studie tar upp. I den studien fick 

eleverna jobba i grupper, en uppgift var bland annat att skriva en tidning med artiklar, 

intervjuer och nyhetsartiklar. Detta material som skulle skrivas hade förberetts av läraren, det 

kunde vara artiklar om Vasas förlisning, hur det var på riksdagen år 1678 och liknande. 

Eleverna valde att lägga till några rubriker som skvaller. Eleverna fick hämta material från det 

lokala biblioteket och arkiv. De fick även sätta upp en pjäs som läraren skrivit. Detta för att 

utveckla en förståelse för historia och utveckla sin historiemedvetenhet.  

 

Likt Ingemansson (2007) anser Hammarlund & Lindahl (2009) att det är viktigt att arbeta på 

djupet med uppgifter, vilket har många fördelar. Nackdelen är att eleverna enbart lär sig 

mycket om den enskilda uppgiften och får ingen översikt över helheten. Det är en viktig 

aspekt att samtidigt ha högläsning under temats gång, men att bearbeta fakta och det 

insamlade stoffet är viktiga aspekter. En sista aspekt för att eleverna ska få en bra 

historieundervisning är att eleverna ska få en “aha-upplevelse”. Detta kan vara att eleverna 

förstår att det som sker i böcker och film även kan ha skett på riktigt. 
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6 Diskussion  
 

I den här litteraturstudien har vi haft fokus på att få svar på våra frågeställningar: vad 

forskning säger om barns uppfattning av historisk tid och historiemedvetande och hur en 

lärare kan arbeta för att öka förståelsen för historiemedvetandet. I analysen kan man se att 

många forskare har liknande åsikter om ämnet och i denna del kommer vi att fokusera på de 

centrala delar som dykt upp under analysen.  

 

I studien finner man vad olika studier anger om barns förståelse för historia. Vad forskningen 

har gemensamt i denna studie är att alla, förutom Poster (1973) och Barton & Levstik (1996),  

kommer fram till att elever inte kan ta till sig historien som ligger långt tillbaka i tiden, alltså 

den stora historien kan vara svår att begripa. Graninger & Graninger (1988) hävdar att 

eleverna inte kan ta till sig den stora historien då allt blir en enda röra, de hävdar att det är 

bättre att börja med den lilla historien som betyder att elever får använda sig utav sin 

omgivning, som släkthistoria. Vilket även Hartsmar (2001), Ingemansson (2007) och 

Berntsson (2012) kommer fram till.  

 

Begreppet historiemedvetande är en viktig del i historieundervisningen. Dock kommer inte 

begreppet upp i någon av läroplanerna förrän i Lpo 94. Om en lärare inte besitter kunskaper 

om historiemedvetande kan de ej lära ut historia på ett vettigt sätt till elever. För att läraren 

ska kunna hjälpa elever att utveckla ett historiemedvetande gäller det att läraren har kunskaper 

om vad historiemedvetande är, hur det kan utvecklas och vilka arbetssätt som är givande i 

utvecklingen. I analysdelen bestyrks det att historia kopplas samman med tid. Detta är något 

Hartsmar (2001) tar upp i sin studie då elever i skolan måste ha en tidsuppfattning för att 

kunna förstå historia. Begreppet ”förr i tiden” är starkt knutet till historieundervisningen och 

förklarar historia för yngre elever. De äldre elever påstår att historia handlar om den historiska 

tiden och är fortlöpande med nutiden. Även i Altuns (2014) studie uppfattade eleverna att 

historia handlar om den historiska tiden, där dåtid och nutid spelar stor roll. Eleverna i hans 

studie uppfattade historia som tid, det förflutna och som en pågående aktivitet. Historia som 

tid innebar en förståelse för datum, månader och år. Eleverna uppfattar dåtid som de viktiga 

historiska händelserna som skett. Historia som pågående aktivitet innebar enligt eleverna vara 

det som står skrivet, det kan vara läroböcker. Skillnaden mellan dessa två är att historia som 

aktivitet knyter an till framtiden och nutiden.  
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Enligt Poster (1973) behöver elever ha en förståelse för kronologi, tidslinjer, tid och ha ett 

abstrakt tänkande för att förstå historia. Denna studie kan dock anses vara gammal då den är 

gjord 1973 och det har kommit flera nya studier som visar på något helt annat än Posters 

(1973) studie. Barton & Levstik (1996) hävdar att elever gott och väl kan ta till sig historia 

även om de inte kan förstå kronologi och tidslinjer, det gäller bara att lägga undervisningen på 

rätt nivå. I Barton & Levstik (1996) studie förstod eleverna historia genom att göra en egen 

tidslinje med hjälp av bilder.  

 

Utvecklingen av ett historiemedvetande skiljer sig något mellan olika forskning. Hur ser då 

forskningen på utvecklingen? Enligt Hartsmar (2001), Berntsson (2012) och Barton & Levstik 

(1996) kopplar eleverna ihop olika aspekter för att förstå historia. Genom att använda sig utav 

fysiskt material som i Barton & Levstiks (1996) studie utvecklar eleverna sitt 

historiemedvetande genom att utforska bilderna genom att utforska hur människorna klär sig, 

om det finns bilar och dylikt. Även Hartsmar (2001) och Berntsson (2012) tar upp att eleverna 

har en förståelse för att tiderna förändras och att en utveckling sker hela tiden genom att det 

kommer ny musik, kläderna ser annorlunda ut men även att det kommer nya transportmedel. 

Vidare kan man tolka att de krävs ytterligare en aktör för att förstå historia. Berntssons (2012) 

menar att elever utvecklar ett historiemedvetande genom att använda sig utav samtal med en 

äldre släkting och på så vis kunna skriva en historisk berättelse. Thorp (2016) ansåg även att 

ett historiemedvetande utvecklas med hjälp av berättelser. Ett sätt att arbeta med den lilla 

historien är att intervjua äldre släktingar, om deras upplevelser i deras uppväxt. Vilket 

Berntsson (2012) påpekar i sin studie var väldigt givande, dock är hennes studie baserad på 

elever i högstadiet.  

 

Berntssons (2012) studie som utgick genom att intervjua äldre släktingar kan kopplas till Lgr 

80, där undervisningen präglades att eleverna för första gången skulle lära sig om sin egen 

historia (den lilla historien) men även om hemtraktens historia. Detta är den läroplanen som är 

mest anpassad efter forskningen. Tidigare läroplaner som Lgr 62 och Lgr 69 fokuserade 

mycket på den stora historien, där eleverna skulle lära sig om både forntiden och den 

närliggande miljöns historia. 

 

Gemensamt för dessa två studier av Thorp (2016) och Berntsson (2012) är att studien 

baserades på elever i högstadiet. Hur är det då för de yngre åldrarna, går det att som lärare 

använda sig utav narrativt historiebruk för de yngre eleverna? Enligt Ingemansson (2007) går 
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det att göra det, hennes studie fokuserar på de yngre eleverna och kommer fram till att 

utvecklingen av historiemedvetande främjas vid användandet av berättelser. Dessa studier är 

baserade på olika typer av narrativ. Ingemansson (2007) baserar utvecklingen med hjälp av 

skönlitteratur, Thorp (2016) tar hjälp av populärhistoriska tidningar och Berntsson (2012) 

använde sig av intervjuer. De tre studierna kommer fram till samma resultat att elevernas 

utveckling av historiemedvetande främjas utav narrativt historiebruk.  

 

I denna litteraturstudie bevisas det att lärare kan arbeta på flera olika sätt för att eleverna ska 

utveckla ett historiemedvetande. För att eleverna ska utveckla ett historiemedvetande kommer 

de tidigare forskningarna fram till att elever aktivt och på ett varierat sätt behöver arbeta med 

den lilla historien. Dock anser Thorp (2016) att den vanligaste undervisningsformen i Sverige 

är att enbart använda läroboken för att samla in fakta, detta menar Thorp (2016) att det är ett 

traditionellt historiebruk. Hammarlund & Lindahl (2009) kommer även fram till samma 

slutsats att lärare oftast använder läroboken, de visar även att läraren gärna vill använda sig 

utav annat material men att det varken finns ekonomi och resurser för detta. I deras studie 

visar lärare uttryck för att vilja använda sig utav studiebesök, material som arkiv, bilder och 

museer för att lära ut historia och på så sätt få eleverna att utveckla sitt historiemedvetande. 

 

Forskningen i denna litteraturstudie har till mestadels baserats på studier utförda genom andra 

arbetssätt än att enbart läsa läroboken. Studierna visar på att läraren kan ta hjälp utav olika 

arbetssätt. Dock menar Ingemansson (2007), Hammarlund & Lindahl (2009) samt Berntsson 

(2012) att det är viktigt att arbeta på djupet med uppgifterna. Likväl kan det vara en negativ 

punkt i undervisningen att arbeta på djupet med uppgifter, Hammarlund & Lindahl (2009) 

påpekar att eleverna lär sig mycket om en sak men inte om helheten. I Ingemansson (2007) 

studie påvisar hon att det inte enbart fungerar att läsa skönlitteratur för att ta till sig fakta, utan 

den skönlitterära texten måste bearbetas för att eleverna ska förstå att boken handlar om mer 

än påhittade händelser. Med bearbetningen får eleverna en insikt att det som står i texten kan 

ha hänt på riktigt. Dock är det viktigt att som lärare noga välja ut en bra och relevant text som 

är baserat på en riktig fakta. Berntsson (2012) menar även att genom att bearbeta intervjuer 

med äldre släktingar får eleverna en djupare förståelse för historia. Genom att använda sig 

utav människan som aktör menade Berntsson (2012) att eleverna utvecklade sitt 

historiemedvetande.  

 

Det framgår av forskningen att det även går att ta hjälp av annat medel än just läroböcker i 
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undervisningen, vilket Graninger & Graninger (1988), Hammarlund & Lindahl (2009), 

Barton & Levstik (1996) samt Thorp (2016) påpekar. Dessa fyra texter visar på att det är 

viktigt att variera historieundervisningen och de fyra texterna kommer fram till flera olika sätt 

att arbeta på. Graninger & Graninger (1988) ger inget konkret arbetssätt utan hävdar bara att 

det är viktigt att använda annat material än läroboken. Hammarlund & Lindahl (2009) 

påpekar att museer, arkivbilder, studiebesök och bibliotekssökning är väldigt givande och 

lärorikt. Vilket även Thorp (2016) stämmer in på, som hävdar att läraren kan ta hjälp av 

populärhistoriska tidningar, filmer och andra medier för undervisningen. Även Barton & 

Levstik (1996) kommer fram till samma slutsats att elever främjas av att ha en undervisning 

där de aktivt får använda sina kunskaper, genom att utforska bilder samt dra slutsatser från 

deras förutsättningar genom att kolla på kläder och material. 

 

I den aktuella läroplanen Lgr11 nämns det begrepp som historiemedvetande. Undervisningen 

ska även koppla samman dåtid, nutid och framtid, där eleverna ska reflektera sig fram till 

likheter och skillnader i det historiska perspektivet. Denna läroplan är delvis instämmande på 

vad forskningen innebär. Där eleverna ska lära sig om den lilla och den stora historien. Men 

den är fortfarande kopplat traditionellt genom att eleverna ska lära sig om forntiden, dock har 

det utvecklats så att eleverna ska koppla samman forntidens levnadsstandard och jämföra med 

dagens samhälle. 
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7 Slutsats  

I denna litteraturstudie finner vi att elever kan ha svårt för stora tidsspann i 

historieundervisningen. För att undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna 

behöver läraren utgå ifrån den lilla historien. Det vill säga att eleverna får koppla samman 

historien till sig själv genom att kolla på historia runtomkring dem. Historieundervisningen 

ska bygga på områdets historia och elevernas närhet, släkt och familj.  

 

Det problematiska för lärare som arbetar i årskurserna förskoleklass upp till årskurs tre är att 

det inte finns så mycket forskning kring historiemedvetande för de yngre åldrarna. I dag finns 

det nästan enbart forskning för elever i högstadiet. Det vi funnit i den forskning som gjorts på 

de yngre eleverna är att slutsatserna i princip blir likadan, att historieundervisningen ska 

kopplas samman till den lilla historien. Att det är viktigt att använda sig utav skönlitteratur 

och andra medier för att på bästa sätt lära ut historia, att inte bara använda läroboken för att 

göra det till en rolig och givande lektion.  

 

I den aktuella läroplanen ska det vara en traditionell undervisning där eleverna i de yngre 

åldrarna ska lära sig om den stora historien som forntiden. (Skolverket, 2011) Detta är något 

som inte forskningen anser, då eleverna inte kan ta till sig så stora tidsspann. 

 

Slutligen kan vi blicka tillbaka på det inledande citatet som tillskrivits Albert Einstein, ”Enda 

anledningen till att tiden finns, är för att allt inte skall ske på en gång”. En reflektion är att 

detta inte syns i forskningen då den hävdar att historieundervisningen är rörig för eleverna då 

de ska lära sig en mängd utav olika historiska tidsperioder som löper över stora tidsrymder. 

Detta kan ses att eleverna inte är mogna för denna förståelse i en så pass ung ålder. Det 

lämpliga vore att eleverna lär sig om den lilla historien istället för den stora för att på lättast 

vis förstå sambandet mellan de och dåtiden.  
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