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Inledning 

När vi var små var bland det bästa vi visste när någon läste högt för oss. Många berättelser bär 

vi med oss än idag, och en sådan läsupplevelse är boken Ida Maria från Arfliden. Boken är 

baserad på en verklig livshistoria och handlar om Ida Maria som var uppvuxen i en 

skogsarbetarfamilj i Norrland under 1880- och 1890-talet. I boken får man följa med i Ida 

Marias och hennes familjs vardag, och få en inblick i hur deras liv kunde se ut. En 

läsupplevelse som denna kan vi nu se tillbaka på och förstå att det var där ett intresse för 

historia och människor som levde förr inleddes, något som var möjligt genom att vi fick 

komma in i berättelsernas värld.  

Att skapa en historieundervisning som elever kan relatera till är därför viktigt som lärare och 

ett sätt att arbeta med detta kan vara genom berättande, i form av till exempel fiktion och 

muntliga berättelser. Odenstad (2014, s. 83) skriver att berättandet är något som kan vara 

värdefullt för att förstå historien. Berättande kan få eleverna att ta till sig historien och bidra 

till att de kan se sig själva i ett större sammanhang.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) återfinns följande 

formulering som en del av syftestexten för de samhällsorienterande ämnena (SO): 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser 

används i samhället och i vardagslivet” (Skolverket, 2018, s. 205). Berättande ska alltså 

finnas med som en central del i undervisningen och ses som en del av själva syftet med 

historieämnet i skolan. Vidare så är en del av det centrala innehållet för SO att eleverna ska få 

lära sig om skildringar av livet förr och nu i bland annat barnlitteratur och andra medier 

(Skolverket, 2018, s. 206). 

Begreppet narrativ inom forskning och litteratur rörande berättande är vanligt förekommande. 

Johansson (2005, s. 86) skriver att vi genom narrativ kan orientera oss i tillvaron och med 

hjälp av narrativ kan förstå vilka vi är och på så vis gör oss själva begripliga. Narrativ kan 

således förstås som ett annat sätt att definiera berättande, och vi väljer att använda oss av 

begreppen synonymt. Narrativ kan även användas som ett sätt att beskriva hur 

historieundervisningen förmedlas, där fokus ligger på att historien berättas fram, från då till 

nu (Stolare, 2014, s. 3–4). Detta sätt att tolka begreppet narrativ innebär att det inte 

nödvändigtvis behöver finnas starka karaktärer och möjligheter till inlevelse, utan att själva 

begreppet syftar på att historien berättas fram, men att det kan göras på olika sätt.  
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Ett annat centralt begrepp inom historieundervisningen är historiemedvetande. Detta begrepp 

finns med i skolverkets syftestext för historieämnet och syftar på att eleverna ska få en 

förståelse för hur dåtiden påverkar nutiden och en förståelse för att framtiden påverkas och 

formas av historien (Skolverket, 2018, s. 205). Odenstad (2013, s. 75) skriver att 

historiemedvetande innebär att knyta det förflutna till nutiden, att se hur dåtiden påverkar 

nutiden och framtiden, vilket på så vis kan hjälpa oss att orientera oss i den värld vi lever i 

idag. Detta benämns inom historiedidaktiken ibland som narrativ kompetens, vilket innebär 

att eleverna kan skapa en berättelse om sig själva utifrån den värld de lever i idag. Den 

historiska berättelsen kan möjliggöra utvecklandet av narrativ kompetens, men för att det ska 

fungera så behöver berättelsen vara nära människans egen upplevelse (Odenstad, 2013, s. 75). 

Här går det alltså att se ett tydligt samband mellan historiemedvetandet och hur berättelser 

används som ett sätt att förmedla historien, vilket gör det till ett angeläget ämne att studera. 

Ett annat begrepp som kommer att förekomma i uppsatsen är den lilla och stora historien. 

Den lilla historien innebär då den historia som ligger nära den enskilda personen, så som 

familjens och släktens historia, och den stora historien innebär till exempel det som förmedlas 

i skolans historieböcker om nationella och internationella händelser (Berntsson, 2012, s. 26–

27). Genom att låta elever få ta del av berättelser ges de möjligheter att leva sig in i historien, 

och på så vis få en större förståelse för den. Odenstad (2013, s. 83) skriver att berättandet 

inom historieundervisningen där karaktärer, miljöer och stämningen satta i en historisk 

kontext ger möjlighet att personifiera och på så vis leva sig in i historien. Vi kommer i denna 

uppsats använda oss av begreppet berättande i en bred betydelse, med både muntligt och 

skriftligt berättande, till exempel genom skönlitteratur och släkthistorier.  

 

Problemformulering  

I vår uppsats kommer vi att undersöka vad forskningen säger om hur berättande används på 

olika sätt för att väcka intresse och för att skapa en djupare förståelse för historieämnet. 

”Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation” 

(Skolverket, 2018, s. 10), som är en del av skolans övergripande mål och riktlinjer. Där ser vi 

att berättandet har en funktion att fylla för att närma sig detta. Vidare ska undervisningen 

stimulera elevernas nyfikenhet och ge dem möjligheter att utveckla kunskap om det förflutna 

och människors berättelser (Skolverket, 2018, s. 205). Genom att låta elever leva sig in i 
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berättelser och narrativa historier ger lärare eleverna en möjlighet att förstå andra människors 

livsvillkor. I kommentarmaterialet för historia står vidare att kunskaper om gångna tider och 

intressanta historiska personligheter bidrar till att stimulera elevers fantasi (Skolverket, 2017, 

s. 5), något som kan möjliggöras genom berättandemetoder. Odenstad (2014, s. 83) menar att 

berättelsen kan vara en väg in till att förstå historien och sin egen roll i ett större sammanhang. 

Genom att arbeta med berättande inom historieämnet tror vi att elevernas intresse för historia 

kan väckas, vi vill därför undersöka hur berättande används för att utveckla elevers 

historiemedvetande. Vad säger nuvarande forskning om berättande som en metod inom 

historieundervisningen?  

Det är här vårt fokus kommer att ligga i uppsatsen - att undersöka vad forskningen säger om 

hur berättande kan vara ett sätt för att kunna ta till sig historien och skapa historiska 

sammanhang och vilka möjligheter det ger till att utveckla historiemedvetande. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att genom en strukturerad litteraturstudie undersöka hur berättande 

kan användas inom historieämnet. Vi vill undersöka vilken roll berättande kan ha för att ge 

elever förståelse för historien och utveckla deras historiemedvetande. Frågeställningarna vi 

kommer att basera vår uppsats på är: 

- Vad säger forskningen om hur berättande används inom historieundervisningen?  

- Vad säger forskningen om hur elevers utveckling av historiemedvetande påverkas av 

arbete utifrån ett berättande perspektiv?  

 

Metod 

Vi har gjort en strukturerad litteraturstudie med en systematisk sökning av material. En 

strukturerad litteraturstudie är inspirerad av systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s. 31), men med skillnaden att vi inte haft möjlighet att täcka 

in all forskning som gjorts inom detta område, bland annat på grund av bristande tid. Detta 

innebär att vi på ett systematiskt sätt sökt efter material för att täcka in vårt aktuella område, 

och valt ut delar av detta som ansetts relevant för vår studie.  



Linnéa Gustafsson & Per Holmquist 

6 

 

Vi har valt att använda både manuell och databassökning för att finna vårt material, vilket är 

rekommenderat av Eriksson Barajas, et al. (2013, s. 74–75). Vetenskapligt material kan finnas 

i många olika former, där det gemensamma syftet är att belysa tidigare forskning inom ett 

visst område (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 46). Vi inriktade oss på att finna vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och avhandlingar, baserade på empiriska undersökningar. 

Nedan redogör vi för våra sökmetoder, redovisar våra resultat och kortfattat presenterar 

innehållet i vårt material. Vi presenterar även vårt urval och avgränsningar i våra sökningar, 

samt redogör för vilken analysmetod vi har valt att använda oss av för att analysera vårt 

insamlade material.  

 

Manuell sökning 

Manuell sökning kan innebära att bland annat studera referenslistor och läsa 

innehållsförteckningar, samt att söka på titlar och författare som är relevanta inom området 

(Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 74). Vi har valt att studera referenslistor i artiklar och böcker 

vi funnit genom databassökningen, och sökt vidare på titlar som verkat relevanta inom vårt 

område. Bland annat boken Doing history av Levstik och Barton. Vi har även sökt vidare på 

specifika författare som vi märkte var återkommande i flera av referenslistorna.   

I arbetets inledande fas så valde vi också att söka på studentuppsatser i databasen Diva1, som 

är en svensk databas där publikationer av forskare och studenter från svenska lärosäten finns 

publicerade, för att få inspiration till vårt valda ämne, samt eventuella relevanta referenser 

som vi kunde använda. Vi fann även material via Skolverkets sida för aktuell forskning inom 

historieämnet.2 

Databassökning 

Ett annat sätt att söka forskning är genom databassökning. Databassökning innebär att på ett 

strukturerat sätt söka forskning med specifika sökord kopplade till det aktuella ämnet. Det 

                                                 

1 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-8738 

 
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterSubject=Historia  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-8738
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterSubject=Historia
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innebär till skillnad från den manuella sökningen att databassökning är av en mer systematisk 

karaktär, där sökord, och kombinationer av dessa, är avgörande för sökningens resultat. 

Vi använde oss inledningsvis av Unisearch som är en sökmotor där olika databaser är 

sammanställda, men upplevde det svårt att hitta relevanta söksträngar genom denna sökmotor. 

Vi fick vid tillfälle hjälp av en bibliotekarie som gav oss tips om hur vi kunde använda sökord 

i olika kategorier för att hitta relevanta artiklar. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 75) skriver att 

det är bra att få hjälp av en bibliotekarie som känner till databasernas struktur för att skapa en 

effektiv databassökning. Vi fick då hjälp med hur Boolesk logik fungerar och hur den kan 

användas för att precisera databassökningen, vi använde oss av söktermer som (AND) och 

(OR). Vi fick även rådet att använda oss av databasen ERIC, som är en internationell databas 

som täcker bland annat pedagogik och psykologi. 

Inledningsvis användes breda sökord som “history”, “fiction” och “school” vilket resulterade i 

16 352 resultat, en ohanterlig mängd för vår uppgift. Vi märkte snabbt att “history” var ett för 

brett begrepp och valde därför att fortsättningsvis använda oss av begreppet “history 

didactics”. Utifrån frågeställningen valde vi sedan att avgränsa sökningen genom att 

kombinera detta med, bland annat, begreppen “storytelling” och “primary school” för att även 

inrikta vår sökning mot rätt målgrupp (för en lista på sökord och kombinationer, se Tabell 1, 

nedan). För att få idéer om synonymer till våra söktermer så använde vi oss också av en 

synonymordbok inbyggd i databasen, som är en ämnesordlista där det från varje ämnesord 

bildas underrubriker och sökträd (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 80).  

 

Urval och avgränsningar  

I vår sökprocess fann vi att det var svårt att hitta forskning som var gjord specifikt inom 

årkurs F-3, och valde därför att även använda oss av material baserat på hela grundskolan. Vi 

hittade även material baserat på gymnasiet men valde att inte ha med detta för att hålla oss så 

nära som möjligt till vår aktuella åldersgrupp. Vi hade svårt att hitta forskning som var gjord 

inom ramen för historiedidaktik och vår valda problemformulering. I våra sökningar har vi 

även försökt hitta internationell forskning men det visade sig vara svårt att hitta, framförallt 

när det gäller de lägre åldrarna. Vi har även funnit böcker i vårt ämne, men som inte är baserat 

på ett empiriskt forskningsmaterial och vi fick därför välja bort dessa. När vi gjorde våra 

databassökningar avgränsade vi samtliga sökningar till “peer reviewed” som innebär att 
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artiklarna är granskade av andra forskare verksamma inom samma fält. Genom att använda 

”peer reviewed” kunde vi säkerställa det aktuella materialets kvalitet. 

 

Tabell 1. Resultat av databassökning  

Databas Sökord Träffar 

Unisearch History AND fiction AND school  16 352 

Unisearch History AND fiction AND education 11 344 

Unisearch History didactics AND fiction AND education  1 847 

Unisearch History didactics AND storytelling  567 

Unisearch History didactics AND storytelling AND primary school  13 

Unisearch  Storytelling AND history AND primary school  47 

Unisearch Historieundervisning 47 

Unisearch 
Storytelling OR narrative AND history AND teaching methods AND 

primary school 
65 

Eric History didactics AND storytelling 139 

Eric 

History OR ”history education” AND narrative OR storytelling OR story 

telling OR novel* AND pedagogy OR didactics AND primary school OR 

”primary education” 

126 

Eric 

History OR ”history education” AND storytelling OR story telling OR 

novel* AND pedagogy OR didactics OR teaching methods OR teaching 

strategies AND primary school OR primary education 

40 

Eric 

History AND storytelling OR narrative OR ”story telling” OR novel* OR 

fiction AND pedagogy OR didactics OR ”teaching methods” AND ”primary 

school” OR ”primary education”  

150 

 

Presentation av vald litteratur  

Nedan kommer vi att presentera den forskningslitteratur som vi funnit i våra sökningar. 

Denna består av tre vetenskapliga artiklar samt tre licentiatavhandlingar. Detta är ett begränsat 

urval då det var svårt att finna relevanta texter inom vårt valda område, men vi var måna om 

att hålla oss till forskning relevant för ämnet. Vi menar att ett begränsat urval inte behöver 

vara en brist för uppsatsen, speciellt med tanke på att tre av texterna är licentiatavhandlingar 

som är mycket omfattande.  
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Spelar släkten någon roll? ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande 

(Berntsson, 2012). 

Denna text är en licentiatavhandling3 om elevers historiemedvetande och hur det kan 

utvecklas med hjälp av den personliga och lilla historien, som i denna licentiatavhandling är 

släktens historia. Det är en empirisk undersökning genomförd i Sverige på två klasser i 

årskurs 9, baserad på elevtexter, gruppenkäter och muntliga gruppintervjuer. 

Licentiatavhandlingen visar hur arbete med den lilla historien kan ske. Eleverna fick skapa 

egna berättelser baserade på släkthistorier vilket bidrog till utvecklandet av narrativ 

kompetens och ökad förståelse för människor i historien, vilket främjade historiemedvetande.  

På tal om historieundervisning: perspektiv på undervisning i historia på mellanstadiet 

(Stolare, 2004) 

Detta är en forskningsartikel som undersöker hur lärare undervisar i historieämnet utifrån en 

historiedidaktisk analysram bestående av tre dimensioner som är historiska narrativ, 

strukturerande idéer och begrepp samt strategiska praktiker. Studien är genomförd i Sverige 

på fem klasslärare för årskurs 4–6, som talar om deras undervisningsmetoder i cirkelträffar 

och enskilda intervjuer. Resultatet visar att fokus hos lärare tenderar att ligga på det historiska 

narrativet vilket innebär att undervisningen centrerar kring att berätta fram historien. Det visar 

sig även att de andra två dimensionerna är närvarande, men i mindre utsträckning. 

Storytelling, imagination, and fanciful elaboration in children’s historical reconstructions 

(VanSledright & Brophy, 1992). 

Detta är en forskningsartikel som undersöker hur elevers sätt att framställa historia yttrar sig 

med fokus på deras förmåga att konstruera historiska narrativ. Studien är genomförd i USA, 

på elever i slutet av årskurs 4 samt under årskurs 5. Tio elever deltog i studien, där de fick 

svara på frågor kring USA:s historia. Studien visar att elever tenderar att förmedla historia på 

ett narrativt sätt, men visar även vikten av att sätta historien i en kontext. Vikten av kontexten 

beror på att berättelserna som eleverna skapar bör vara baserade på fakta. Detta för att det inte 

bara ska bli fiktiva berättelser utan att de istället ska främja historiskt tänkande.  

                                                 

3 Kan sägas motsvara en halv doktorsavhandling.  
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Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (Ingemansson, 

2007). 

Ingemanssons text är en licentiatavhandling som undersöker hur skönlitteratur och boksamtal 

kan användas i historieundervisningen, med fokus på utvecklandet av historiemedvetande. 

Studien är genomförd i Sverige på tre elever i årskurs 4 och 5, som under ett tema-arbete med 

vikingatiden fick läsa skönlitterära böcker och genomföra boksamtal. Eleverna intervjuades 

även under och efter läsning. Resultatet visar att skönlitteratur är ett framgångsrikt sätt att 

främja elevers historiemedvetande, och att det i stor utsträckning utvecklas via emotionellt 

engagemang.  

En komplex historia - lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet (Jarhall, 2012). 

Denna licentiatavhandling undersöker lärares undervisningsstrategier i historieämnet på 

högstadiet i Sverige. Genom att svara på de didaktiska frågorna vad, hur och varför synliggörs 

lärares tal om sin undervisning. Studien är genomförd genom intervjuer med fem lärare som 

undervisar i historia på högstadiet. Resultatet visar att berättandet ofta går som en röd tråd 

genom historieundervisningen. Det är berättandet som driver undervisningen framåt och 

möjliggör förståelse för dåtiden.  

Did the Vikings really have helmets with horns? Sources and narrative content in Swedish 

upper primary school history teaching (Stolare, 2017). 

Denna text är en forskningsartikel om hur lärare använder sig av historiska källor i 

undervisningen. Studien är genomförd i Sverige under åtta lektioner med elever i årskurs 4–5. 

Stolare undersöker hur lärare arbetar kring källkritiskt tänkande i historieundervisningen. 

Studien undersöker också vad som händer med det narrativa perspektivet när fokus skiftar till 

arbetandet kring källor. Resultatet visar att eleverna utvecklade ett källkritiskt förhållningssätt 

men att undervisningen ändå tenderade att falla tillbaka i narrativa mönster.  

 

Analysmetod 

Vi har i analysen av vårt material läst och sammanfattat våra valda texter med utgångspunkt i 

våra frågeställningar. Utifrån frågeställningarna formulerade vi frågor som vi använde som 

analysverktyg (se Tabell 2, nedan). Dessa var bland annat vilka framträdande begrepp vi 
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hittade samt vilka likheter och skillnader vi fann mellan de olika texterna. Vi analyserade 

även hur studierna var genomförda, på vilka grupper samt i vilken årskurs. Detta sätt att 

bearbeta material benämns ofta som innehållsanalys, vilket innebär att materialet analyseras 

på ett systematiskt sätt för att gruppera och klassificera data (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 

147). Genom denna analysmetod kan mönster i materialet identifieras för att på så vis kunna 

presentera framträdande teman (Eriksson Barajas, et al., 2013, s. 147). Ett centralt begrepp vi 

hittade i flera av våra valda texter var historiemedvetande som vi då valde att ha med som ett 

centralt begrepp i vår uppsats.  

 

Tabell 2. Analysfrågor som använts i studien. 

Analysfrågor 

Vilka viktiga begrepp ingår? 

Hur genomförs studierna? 

Vilka grupper ingår, och vilken årskurs? 

Vad kommer studien fram till? 

Är studiernas undersökningsområde snarlikt? 

Kommer de olika studierna fram till samma resultat?  

 

Analys  

I vår analys har vi valt att presentera materialet utifrån ett antal teman vi har kunnat 

identifiera. De teman vi har skapat utifrån vår analys är “Förtjänster med berättandet som 

didaktiskt verktyg i historieundervisningen”, “Hur berättandet utvecklar historiemedvetandet” 

samt “Behovet av att komplettera berättelserna”. Dessa presenteras nedan. 

 

Berättandet som didaktiskt verktyg i historieundervisningen 

VanSledright och Brophy (1992, s. 840) undersöker elevers historiska förståelse med 

utgångspunkt i fyra lager av historiskt tänkande. De lager som de presenterar är ett mytiskt, ett 

romantiskt, ett teoretiskt samt ett där historiska detaljer är i fokus. Lagren kan förstås som 

verktyg för att analysera hur elevers historiska tänkande utvecklas. I det mytiska lagret 
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berättas dåtiden för att kunna identifiera sig med historiska personer och händelser, och i det 

romantiska berättas det på ett dramatiskt sätt fyllt med färgstarka karaktärer. De andra två 

lagren består av att på ett mer analytiskt och detaljerat sätt skapa en förståelse för historien. 

Dessa två lager tenderar att utvecklas i äldre åldrar medan det har visat sig att det är de 

mytiska och romantiska lagren som unga elever främst använder sig av (VanSledright & 

Brophy, 1992, s. 840). Även denna studie visar att det är dessa lager som förekommer mest 

frekvent i de unga åldrarna (VanSledright & Brophy, 1992, s. 852). De intervjuade elever i 

årskurs 4, och det visade sig då att flera av eleverna tenderade att återberätta historien på ett 

berättande sätt. De återberättade en historisk händelse med hjälp av karaktärer och färgstarka 

beskrivningar av miljön vilket möjliggjordes med hjälp av fantasi och de mytiska och 

romantiska lagren. Studien visade även att de flesta eleverna i årskurs 5 efter genomgången 

historieundervisning tenderade att använda ett berättande sätt för att återge historien, något 

som kan vara ett resultat av att läraren i sin undervisning haft ett fokus på att använda sig av 

historisk fiktion (VanSledright & Brophy, 1992, s. 851).  

Berättandet är centralt i många lärares undervisning och kan förekomma på flera olika sätt 

(Stolare, 2014, s. 13). I studien framkommer att flera lärare som arbetar på mellanstadiet 

använder sig av ett berättande sätt för att fånga elevernas intresse, exempelvis genom att 

inleda varje lektion med ett berättande moment för att väcka uppmärksamhet kring ett visst 

arbetsområde. Det framkommer även att flera lärare i studien använder berättande i 

kombination med estetiska moment. De estetiska momenten hjälper till att konkretisera 

historien och ger eleverna möjlighet till förståelse för historiska händelser. Detta kan ske 

genom exempelvis dramatisering i form av riddarspel eller övningar inom rollspel. Ett annat 

exempel är att ta ut sina elever i skogen för att ge dem möjlighet att skapa en förståelse för hur 

det var att leva i ett förindustriellt samhälle (Stolare, 2014, s. 13). 

Ett annat sätt att arbeta med berättande på kan vara genom skönlitteratur. Ingemansson (2007, 

s. 11) undersöker hur skönlitteratur kan vara ett didaktiskt hjälpmedel i undervisningen för att 

utveckla historiemedvetande. Undersökningen är utförd på elever i årskurs 4-5. Med hjälp av 

Langers teoribildning om föreställningsvärldar undersöktes elevers kunskaper och förmåga att 

se mönster i berättelser, vilket gjordes genom att de fick växla mellan olika perspektiv i en 

text (Ingemansson, 2007, s. 17). Begreppet föreställningsvärldar syftar på den föreställning 

som någon har av en text, och är något som förändras allteftersom texten läses med hjälp av 

bland annat diskussioner om det lästa. I ett didaktiskt sammanhang kan Langers 
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föreställningsvärldar vara användbara för att se hur en föreställning om ett historiskt 

sammanhang kan förändras och utvecklas (Ingemansson, 2007, s. 33).  

Ingemansson (2007, s. 98) menar att det finns stora förtjänster med att i 

historieundervisningen använda skönlitteratur där det finns karaktärer som eleverna kan 

identifiera sig med. Genom att leva sig in i karaktärer så kan emotionellt engagemang uppstå, 

vilket i sin tur kan leda till ökat historiemedvetande (Ingemansson, 2007, s. 96). Många 

historiedidaktiker menar att berättandets form också har många fördelar vad gäller att skapa 

mening och sammanhang (Berntsson, 2012, s. 25). Genom berättelser skapas ett sammanhang 

som möjliggör interaktion och samarbete med andra människor i samhället. Berntsson (2012, 

s. 23) skriver därför i sin licentiatavhandling att människors livshistorier är viktiga att lyfta 

fram. Människors livshistorier formas bland annat av de historier en människa berättar om sig 

själv samt de historier en människa får höra om sig själv från andra människor runtomkring 

dem. 

Genom att eleverna i Berntssons studie fick intervjua äldre släktingar och utifrån dessa 

intervjuer skapa berättelser så fick de en fördjupad förståelse för hur det verkligen var att leva 

under en viss tidsperiod (2012, s. 160). De medverkande eleverna i studien som gick i årskurs 

9 upplevde att historien kom närmare, eftersom de på ett personligt plan kunde knyta 

historiska händelser till sin egen släkt (Berntsson, 2012, s. 160). Att skapa släktberättelser gav 

därmed eleverna en mer konkret bild av hur det var att leva under en viss tid, som var lättare 

att identifiera sig med än läroböckernas skildringar (Berntsson, 2012, s. 161). 

Berntsson lyfter det hon kallar den lilla historien, det som ligger eleven nära, som till exempel 

berättelser om den egna släkten, och jämför det med den stora historien som är till exempel 

den om nationens bildning eller historiska händelser i ett större sammanhang (2012, s. 169). 

Att leva sig i in i en människas livsöde aktiverar historiemedvetandet, och förståelse av den 

lilla historien är en förutsättning för att senare kunna förstå den stora historien. Berntsson 

(2012, s. 169) menar att en ingång till att utveckla historiemedvetandet kan vara genom att 

aktivera något som är betydelsefullt för eleven, som i detta fall att intervjua en nu levande 

släkting och utifrån detta skriva berättelser. 

Arbete med skönlitteratur kan också aktivera historiemedvetandet. Ingemansson (2007, s. 99) 

menar att den skönlitterära läsningen bidrar till att skapa ett tänkande som inte hade kunnat 

ske annars. Karaktärer och spännande handlingar i skönlitteraturen ger elever förutsättningar 
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att få förståelse för historien på ett annat sätt än vad läroböcker har möjlighet att göra 

(Ingemansson, 2007, s. 98–99). Genom arbetet med skönlitteratur utvecklade eleverna bland 

annat sitt intresse för jämförelser mellan då och nu och genusperspektiv. Vidare skriver hon 

att skönlitteratur i kombination med samtal ökar historiemedvetandet. Vikten ligger i att 

samtala kring texten och inte enbart läsa den för att få reda på vad som ska hända vidare i 

berättelsen. Hennes resultat visar att samtal är särskilt viktigt i de yngre åldrarna, då dessa 

elever ännu inte utvecklat en avancerad läsförståelse (Ingemansson, 2007, s. 98-99). Genom 

samtalen så får eleverna med sig viktig information som de kan ha missat på egen hand, och 

ges då möjlighet att få en bredare förståelse för berättelsen.  

Historieundervisningen i mellanstadiet tenderar att präglas av ett nationellt inriktat narrativ. 

Detta framkommer i en studie av Stolare (2014, s. 7–8), där det visar sig i lärarnas tal om sin 

undervisning att det är Sveriges födelse och utveckling som historieundervisningen tar sin 

utgångspunkt i. I intervjuerna framkommer att narrativet berättas från då till nu, och att 

historien på så vis blir ett flöde som berättas i kronologisk ordning fram till nutid (Stolare, 

2014, s. 7–8). Narrativet kan då kallas för en förgrund, det som undervisningen ofta centreras 

kring (Stolare, 2014, s. 3-4), och det som då blir bakgrund är bland annat arbetet med 

historiska källor. Detta kan förstås utifrån begreppen first-order concepts och second-order 

concepts. Med first-order concepts menas det som syftar på aspekter som rör själva innehållet 

i ämnet, medan second-order concepts rör det som handlar om utvecklandet av förmågor, som 

till exempel arbete kring historiska källor. Dessa begrepp förekommer även i Jarhalls studie 

där de framkommer när lärare på högstadiet talar om sin undervisning (Jarhall, 2012, s. 166). 

Lärarna tenderar att använda first-order concepts genom bland annat att arbeta med 

faktabegrepp och second-order concepts när de använder sig av analytiska tankeredskap för 

att till exempel sortera och systematisera faktabegrepp. Skillnaden mellan dessa begrepp är 

dock inget som lärarna i studien visar att de medvetet gör någon skillnad på. 

Vidare i Jarhalls studie visas att de intervjuade lärarna har gemensamt att de använder 

berättandet som en röd tråd (Jarhall, 2012, s. 160). Berättandet är, för några av dessa lärare, 

det som driver undervisningen framåt. Genom att kombinera berättandet med att måla 

tidslinjer eller titta i kartor kan paralleller dras till vår tid och intresse väckas hos eleverna 

(Jarhall, 2012, s. 160). Genom att arbeta på detta sätt uttrycker lärarna att de levandegör 

historien och på så vis möjliggör förståelse för gångna tiders levnadsvillkor (Jarhall, 2012, s. 

166).  
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Berättandets möjligheter att påverka elevers historiemedvetande 

Berättandet inom historieundervisningen kan fungera som ett sätt att utveckla elevers 

historiemedvetande. Ingemansson (2007, s. 29) skriver att historiemedvetande innebär en 

tolkning av dåtid, nutid samt en förståelse för att de hänger samman med framtiden. Hon 

skriver vidare att historiemedvetandet aktiveras via didaktiska sammanhang genom 

“identifikation och mötet med det annorlunda, den sociokulturella läroprocessen som 

inbegriper existentiella frågor och värderingsfrågor samt historiemedvetande som berättelse” 

(Ingemansson, 2007, s. 29). Utvecklingen av historiemedvetandet sker i samband med 

emotionellt engagemang. Något som i studien väckte elevernas engagemang var till exempel 

situationen kring trälar under vikingatiden (Ingemansson, 2007, s. 95–96). I studien framkom 

att deras historiemedvetande utvecklades och att de kunde koppla samman dåtid och nutid.  

Eleverna kunde exempelvis koppla samman hur människor på vikingatiden levde och deras 

egen livssituation. Dock visade de på få kopplingar till framtiden (Ingemansson, 2007, s. 95–

96). 

I Berntssons licentiatavhandling (2012, s. 166) framkommer en tydlig koppling mellan 

narrativ kompetens och historiemedvetande. Det visades att elever som kunde koppla samman 

den lilla och den stora historien även tenderade att uttrycka utvecklad historiemedvetenhet. 

Berntsson (2012, s. 166) nämner så kallade spatiala mötesplatser där den lilla och stora 

historien kan mötas. Detta kan förstås som ett meningsskapande för individen, genom att vara 

en väg in till att identifiera sig med historien. I studien framkom att dessa mötesplatser kunde 

utgöras av bland annat känslor, föremål och platser. Exempel på dessa var att flera av eleverna 

i studien valde att föra samman den lilla och stora historien genom att de i berättelserna som 

de skapade lät en större händelse förmedlades via till exempel en TV eller radio till de 

intervjuade släktingarna. De skildrade sedan vidare vad släktingarna upplevde då och hur det 

relaterades till släktingarnas livshistoria (Berntsson, 2012, s. 166). 

Den lilla historien visar sig dock var något som ibland är svårt för elever att se i 

historieundervisningen. I till exempel VanSledright och Brophys studie visades att åtta av tio 

hade svårt att förstå idén att de själva har en historia och hade svårt att se när den i så fall 

skulle börja. Några elever ansåg att den började när de föddes medan andra menade att det 

behövdes en noterbar händelse för att deras historia skulle börja (VanSledright & Brophy, 

1992, s. 844) 
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I Berntssons studie (2012, s. 170) visar det sig att elever som har utvecklat 

historiemedvetande också har förståelse för att historien kan berättas på olika sätt, samma 

händelse kan berättas ur olika vinklar. Dock visar det sig även att många elever saknar den 

historiemedvetenhet som behövs för att kunna göra dessa kopplingar. Hon skriver även att 

läraren har en viktig funktion att fylla för att hjälpa eleverna att uppnå denna förståelse. Detta 

kan ske genom att läraren först skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna förstå hur 

historiska berättelser skapas. Läraren låter därefter eleverna skapa egna berättelser där både 

personliga och nationella berättelser finns närvarande som blir en del av en ny och bredare 

berättelse då de knyter ihop den lilla och stora historien, vilket gjordes när de fick skapa egna 

släktberättelser (Berntsson, 2012, s. 170). 

Stolare (2014, s. 10) menar att dåtiden blir mer begriplig om den sätts i relation till nutid, 

vilket kan sammankopplas med begreppet historiemedvetande. Det visar sig dock i studien att 

lärare i liten utsträckning använder begreppet historiemedvetande, även om de tenderar att 

forma sin undervisning efter att historiemedvetandet ska utvecklas (Stolare, 2014, s. 16). Ett 

liknande resultat visar sig i Jarhalls studie där endast en av lärarna visade att hon medvetet 

använde perspektiven dåtid, nutid och framtid (Jarhall, 2012, s. 176), men att läraren själv inte 

använde historiemedvetande som begrepp. Men det visade sig att även flera av de andra 

lärarna använde dessa perspektiv, men utan att uttalat vara medvetna om det (Jarhall, 2012, s. 

166). 

Unga elever tenderar att ha en god föreställningsförmåga, något som VanSledright och 

Brophy (1992, s. 840) skriver är centralt för utvecklandet av empati som de också menar är 

viktigt för förståelse av historien. Empatin i sin tur ger möjlighet att placera sig själv i 

historiska karaktärers roller. Genom att sätta sig in i historiska karaktärers roller blir det också 

lättare att förstå den historiska kontexten vilket är en viktig del i att uppnå utvecklat 

historiemedvetande.   

 

Behovet av att komplettera berättelserna 

Det finns ett behov av att komplettera berättelserna i historieundervisningen. Detta innebär att 

berättelserna inte står för sig själva utan bör sättas i en kontext och relateras till relevant 

historisk fakta.  
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VanSledright och Brophy (1992, s. 846) menar att berättandet kan vara ett fördelaktigt 

arbetssätt för att få elever intresserade och få dem att behålla intresset, men de nämner också 

att det är viktigt att berättelsen är faktabaserad och satt i en kontext. En risk med att enbart 

använda ett berättande sätt för att förstå historien kan vara att svårigheter kan komma att 

uppstå längre fram när ny historisk kunskap ska adderas (VanSledright & Brophy, 1992, s. 

847). I studien framkommer att kontexten ger elevernas berättelser ett mer faktabaserat 

innehåll (VanSledright & Brophy, 1992, s. 852).  

VanSledright och Brophy (1992, s. 144) fann även i sin studie att eleverna hade svårt att se att 

historia alltid handlar om tolkningar av olika slag. Många av eleverna trodde att historien som 

berättades är objektivt faktabaserad, men att den i själva verket i många fall är resultat av flera 

subjektiva tolkningsled av människor över lång tid. Därför blir arbete med källor, som ett 

komplement till berättandet, en viktig aspekt i historieundervisningen för att visa på detta 

tolkningsled.  

Vikten av att komplettera berättelserna har även lyfts fram i andra studier. Stolare (2017, s. 

48) skriver att historieundervisningen traditionellt sett har haft en narrativ form. Stolares 

benämning “narrativ historia” innebär just att historieämnet berättas fram, med fokus på rikets 

födelse och framväxt. Detta är något som framkommer även i hans studie (Stolare, 2017, s. 

48). Stolare menar att det narrativa måste vara baserat på fakta (2017, s. 47). I studien 

undersöktes behovet av ett källkritiskt förhållningssätt till historiska berättelser och föremål 

och det visades att elever hade svårigheter med att skapa så kallade intertextuella kopplingar. 

Intertextuella kopplingar innebär i detta sammanhang att sätta en historisk källa i ett större 

sammanhang, koppla den till andra källor och händelser, för att på så vis uppnå historisk 

förståelse – och inte bara till exempel faktaförtrogenhet. Däremot kunde eleverna skapa 

intratextuella kopplingar, det vill säga att de förstår den individuella källan i sig, men har 

svårigheter att sätta in den i ett större sammanhang. I Stolares studie framkom, till exempel, 

att eleverna kunde förstå att vikingarna inte hade horn på sina hjälmar, men studien visade 

också att eleverna saknade förmåga att sätta det i ett större historiskt sammanhang. Att koppla 

det till ett större historiskt sammanhang där föremålen var satta i sin rätta historiska kontext 

hade inneburit att eleverna hade gjort intertextuella kopplingar, något eleverna hade svårt att 

göra. Stolare belyser därmed hur historiska missuppfattningar gör påverkan på den historiska 

förståelsen (Stolare, 2017, s. 47).  
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Det framkommer i en annan studie av Stolare att en förutsättning för att eleverna ska förstå 

det historiska narrativet som berättas är att de behöver utveckla en förståelse för centrala 

begrepp som är förekommande i narrativet (Stolare, 2014, s. 11). Ett exempel tas upp kring 

begreppet ”borgare”, där begreppsförståelsen blir central för att eleverna ska få förståelse för 

hur samhället såg ut under medeltiden (Stolare, 2014, s. 11). Begreppsförståelsen hänger 

samman med det historiska narrativet, för att förstå det historiska narrativet behövs ett 

utvecklat historiskt språk. Detta visar på att förståelse för det historiska narrativet möjliggörs 

av förståelse av väsentliga begrepp. Narrativet brukar även benämnas som first-order 

concepts och för att kunna förstå narrativet behövs begreppsförståelse som kan vara en del i 

det som kallas för second-order concepts. Förståelsen för begrepp kan alltså möjliggöras 

genom narrativ. Det är dock viktigt att begrepp sätts samman i en historisk kontext. 

Vikten av att sätta historieberättandet i en kontext lyfts också fram av VanSledright och 

Brophy (1992, s. 852). Deras studie visade att när eleverna hade fått ingående 

historieundervisning så blev deras berättelser kring historien mer faktabaserade, men var 

fortfarande av en narrativ karaktär (VanSledright & Brophy, 1992, s. 852). 

Ingemansson (2007, s. 14) poängterar att valet av bok är viktigt, där det historiska 

perspektivet är tydligt förankrat i fakta, och där det finns ett tydligt innehåll, en intrig att följa 

samt karaktärer att identifiera sig med. Även tidigare forskning som är presenterad i 

Ingemanssons studie har kommit fram till att skönlitteratur kan ge samma faktainnehåll som 

läroböckerna, men att skönlitteratur även har fördelar som inte läroböckerna på samma sätt 

har, till exempel att ge eleverna möjligheter till ställningstaganden om etiska frågor 

(Ingemansson, 2007, s. 9). Skönlitteratur är också något som förekommer som metod hos 

lärarna i Jarhalls studie (2012, s. 160), där flera av lärarna använder berättande för att väcka 

intresse. I kombination med berättandet använder de sig bland annat av tidslinjer och kartor 

för att ge eleverna möjlighet att få en djupare förståelse för berättelserna.  

 

Diskussion 

Genom analysen i vår uppsats har vi sett att berättande är något som används frekvent inom 

historieundervisningen, till exempel genom att inleda en lektion med ett berättande moment 

för att väcka elevernas intresse, att arbeta med skönlitteratur där eleverna kan identifiera sig 
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med historiska karaktärer, samt i arbete med att intervjua äldre släktingar om deras 

livsberättelser och på så vis få förståelse för historien. Dessa resultat är svar på vad vi ville 

undersöka utifrån vår första frågeställning som var ”Vad säger forskningen om hur berättande 

används inom historieundervisningen?”. Det är också relevant att undersöka vad det 

berättande perspektivet ger, och utifrån den forskning som gjorts ser vi att berättande som 

arbetssätt kan vara en möjlighet för att utveckla bland annat historiemedvetande vilket var vår 

andra frågeställning, som vi formulerade till ”Vad säger forskningen om hur elever utveckling 

av historiemedvetande påverkas av arbete utifrån ett berättande perspektiv?”. Det vi har funnit 

har vi kunnat koppla till vår problemformulering där vi formulerade att vi ville undersöka hur 

elevernas intresse för historia kan väckas genom berättande. 

Våra studier visar att berättande som verktyg är något som ligger nära unga elever. Vid 

intervju av elever i årskurs 4 visade det sig att flera tenderade att återberätta historien på ett 

narrativt och berättande sätt (VanSledright & Brophy, 1992, s. 852). Berättande visar sig 

alltså vara ett sätt som unga elever använder sig av för att förstå historien. Detta innebär att 

berättande kan vara ett sätt att skapa en elevnära undervisning då berättandet som form är 

något som unga elever har lätt att ta till sig.  

Berntsson (2012, s. 166) skriver om berättandets möjligheter inom historieundervisningen 

med avseende på identifikation med historien, där den lilla och nära historien blir ett viktigt 

redskap för att förstå den stora historien. Relationen mellan den lilla och stora historien blir 

således en intressant aspekt av våra resultat. I Stolares studie framkommer att det främst är 

den stora historien som berättas, här exemplifierat genom Svea rikes bildande (Stolare, 2017, 

s. 48). Vidare visar Berntsson att den lilla historien kan fungera som en ingång till den stora 

historien där släkthistorien, den enskilda familjens, eller släktens, lilla historia, blir en ingång 

till den stora och nationella historien (Berntsson, 2012, s. 169). Vi ser här att en kombination 

av den lilla och den stora historien är önskvärt för att utveckla historisk förståelse. Genom att 

kombinera den lilla och den stora historien kan en större historisk kontext förstås utifrån en 

mer personlig historia. Detta är något som också möjliggör utvecklandet av intertextualitet 

som innebär att kunna göra kopplingar till bland annat historiska källor för att utveckla 

historiskt tänkande. Vi ser att dessa resultat har en tydlig koppling till skrivningar i LGR 11 

om vad en del av syftet är med de samhällsorienterande ämnena för grundskolans lägre åldrar. 

Där står bland annat att undervisningen ska bidra till att eleverna ska få kunskaper om hur vi 



Linnéa Gustafsson & Per Holmquist 

20 

 

kan veta vad som har hänt i historien, vilket kan göras genom bland annat studier av 

källmaterial och möten med berättelser (Skolverket, 2018, s. 205).  

Vi har vidare i vår uppsats funnit att historiemedvetande är ett centralt begrepp inom 

berättande i historieundervisningen. Historiemedvetande innebär här att utveckla en förståelse 

för att dåtid, nutid och framtid hänger samman, för att på så vis kunna orientera sig i historien 

och identifiera sig med människor ur olika tidsepoker. Vi har funnit att historiemedvetande 

kan utvecklas genom arbete där eleverna blir emotionellt engagerade, och har möjlighet att 

identifiera sig med karaktärer genom historien, där berättandet kan fungera som ett redskap 

för detta. Ingemansson (2007, s. 95–96) skriver om hur det emotionella engagemanget bidrar 

till att utveckla elevers historiemedvetande, och att det kan göras genom arbete med 

skönlitteratur. Genom skönlitteratur ges möjlighet för eleverna att känna emotionellt 

engagemang via karaktärerna i berättelserna och de får på så vis möjlighet att identifiera sig 

med historiska karaktärer. 

Det visar sig alltså i de studier vi funnit att känslor och emotionellt engagemang är av stor vikt 

för att utveckla historiemedvetande, och där blir bland annat platser och ting av betydelse. 

Detta väcker frågor om hur historieundervisningen bedrivs i dagens skola och hur 

undervisningen kan anpassas utifrån de resultat vi finner. Det ställer vidare frågor kring vilka 

utmaningar vi som framtida lärare står inför inom historieundervisningen. Vi ser att 

undervisningen kan ha stora förtjänster av att arbeta med berättande då det bland annat 

möjliggör för eleverna att identifiera sig med historien. Detta stämmer även överens med 

skrivningar i centrala innehållet LGR 11, där det står att undervisningen ska innehålla 

skildringar av hur livet såg ut förr kopplat till nutid i till exempel barnlitteratur samt 

berättelser återberättade av människors egenupplevda historia (Skolverket, 2018, s. 206). 

Berättandet är alltså något som ska vara en central del i undervisningen, och som vi har sett i 

våra resultat är det något som bidrar till ökat historiemedvetande. 

Utifrån våra resultat ser vi ett behov av att reflektera kring historieundervisningens 

utformning. Berntssons diskuterar i sin licentiatavhandling (2012, s. 167) att 

historiemedvetandet kan utvecklas på många andra arenor än bara i skolan och genom 

läroböcker. Genom att leva sig in i karaktärer aktiveras historiemedvetandet, något som inte 

kan ske genom en ensidig faktabaserad historieundervisning. Vi ser då att till exempel besök 

på bland annat museum eller den lokala hembygdsföreningen kan vara sådant som kan 

fungera som en nyckel till förståelse och intresse för historien. Även här ser vi att detta är nära 
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sammankopplat med det centrala innehållet i LGR 11 där hemortens historia är något som 

eleverna ska få undervisning kring (Skolverket, 2018, s. 206). Att historieundervisningen även 

bör flyttas utanför klassrummet till platser där elever får möjlighet att komma närmare 

historien är därmed förenligt med både Berntssons resultat om att historiemedvetandet 

utvecklas på många olika arenor och skrivningar i LGR 11. 

Vi har genom uppsatsens gång sett att historiemedvetandet är en viktig del i 

historieundervisningen och något vi har reflekterat över. Vi har dock märkt att 

historiemedvetandet som begrepp inte alltid är en del av lärarnas tal kring sin undervisning. I 

två av studierna framkom att lärare inte använde begreppet historiemedvetande i någon större 

utsträckning, detta bör dock ses i relation till att när den ena studien genomfördes var inte 

LGR 11 i bruk, och i den andra var LGR 11 precis ny. Detta kan alltså ha påverkat lärarnas tal 

om begreppet historiemedvetande, då begreppet är mer centralt i denna läroplan än tidigare 

(Stolare, 2014, s. 16-17). 

I dagens samhälle, där många unga tar till sig berättelser genom olika former av media, ser vi 

att det blir viktigt att hjälpa eleverna att orientera sig mellan berättelserna som finns i omlopp. 

Arbete med berättande inom historieundervisningen har därför flera förtjänster som till 

exempel att aktivera elevernas intresse och möjliggöra elevernas identifikation med historien, 

men vi ser också att det finns viktiga aspekter att ha i åtanke vid arbete kring berättande och 

historieundervisning. Dessa är bland annat att komplettera berättandet med relevanta 

faktakunskaper för att berättelserna inte ska bli baserade på felaktiga fakta samt att sätta 

berättelserna i en relevant historisk kontext. En risk med att använda sig av fiktivt berättande 

inom historieundervisningen utan att göra kopplingar till relevant faktakunskap kan bli att 

elever får en felaktig bild av historiska skeenden. Vi har även sett att arbete kring begrepp är 

viktigt för att komplettera berättelserna. Begrepp kan inom historiedidaktiken förstås som 

first-order concepts och är något som kan möjliggöra förståelse för det historiska narrativet 

(Stolare, 2014, s. 11). Med begreppsförståelse blir lättare att förstå hur samhället såg ut under 

en viss historisk kontext.  

Här blir också arbetet med källkritik en aspekt att ha i åtanke. I Stolares studie framkom att 

arbete med källkritik bidrog till ökad historisk förståelse, men då det finns ett narrativt fokus i 

undervisningen finns en risk att källkritik hamnar i bakgrunden (Stolare, 2017, s. 47). Detta är 

därför något lärare behöver ha i åtanke vid användning av berättande, att berättelsen inte står 
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för sig själv utan bör bearbetas med bland annat ett källkritiskt arbetssätt. Dessa resultat är 

något som vi kommer att ta med oss i vår framtida yrkesroll. 

Berntsson skriver att människor i dagens globaliserade samhälle alltmer skapar sina egna 

historier, och att intresset för individers egna historier syns i bland annat intresset för 

självbiografiska böcker. Detta kan förstås utifrån att människor idag i större utsträckning blir 

kulturellt ”hemlösa” och att livshistorier då blir ett sätt att öka förståelse för andra människor 

och hur de orienterar sig i tillvaron (Berntsson, 2012, s. 27). Livsberättelser kan därför vara en 

möjlighet till att uppnå en meningsfull historieundervisning. Berntsson (2012, s. 148) menar 

att historieundervisning som är meningsfull också blir lättare att minnas, vilket är en viktig 

aspekt att ha i åtanke som lärare. Genom livsberättelser kan identifiering ske, vilket gör det 

lättare att minnas historien. Att få elever att minnas historien länge och inte bara memorera 

den tillfälligt är därför något vi har reflekterat över som en viktig aspekt i 

historieundervisningen, vilket som berättandet kan möjliggöra.  

 

Sammanfattande diskussion 

Sammantaget av vår analys kring berättande inom historieundervisningen finner vi att 

berättande kan vara ett användbart verktyg på flera sätt. Bland annat för att ge eleverna 

möjlighet att leva sig in i historien, vilket kan leda till utveckling av historiemedvetande, som 

är ett centralt begrepp inom historieundervisningen. Vår analys visar att identifikation med 

historiska karaktärer kan bidra till emotionellt engagemang, något som är viktigt för att kunna 

utveckla historiemedvetande.  

I vår diskussion lyfter vi att berättande är ett vanligt arbetssätt med många fördelar för att 

väcka intresse och engagemang. En kombination av den lilla och den stora historien visar sig 

vara användbart för att för att utveckla elevers historiemedvetande. Vi har även reflekterat 

kring aspekter av historieundervisningens utformning, att historiemedvetandet ofta kan 

utvecklas på andra arenor än i klassrummet.  

Vi ser att de förtjänster som finns med berättande som verktyg inom historieundervisningen är 

applicerbart på unga elever i F-3, då många unga idag har tillgång till många berättelser via 

till exempel spel och film. Vi ser att berättande som form därför kan vara en 

undervisningsmetod som är nära elevernas vardag. Detta kan även hjälpa eleverna att koppla 



Linnéa Gustafsson & Per Holmquist 

23 

 

samman skolans värld med hemmets. Vidare har vi sett att det råder bristande forskning kring 

berättandets möjligheter inom historieundervisningen kring de unga åldrarna, och vi ser därför 

att detta är ett ämne som vi vill undersöka vidare i en framtida produktionsuppsats.  

Vi har också reflekterat över att de forskningsresultat vi hittat också kan vara aktuella inom 

andra SO-ämnen, då berättande är något som går att använda sig av inom olika områden. Vi 

har från vår erfarenhet som lärarstudenter märkt att läroböcker ofta är det som undervisningen 

centreras kring. Utifrån de resultat vi funnit om hur berättandet kan ge förutsättningar till 

lärande som inte är möjligt genom läroböcker är detta något vi reflekterat över och kommer 

ha i åtanke vid planering av undervisningen.  

Inledningsvis i uppsatsen nämnde vi att en egen läsupplevelse har format vårt intresse för 

historieämnet och att berättelsens värld var det som möjliggjorde detta intresse. Genom vår 

egen skolgång har vi upplevt att historieämnet kan vara svårt att ta till sig och att det var svårt 

att identifiera sig med historien. Vi har genom uppsatsens gång sett att berättelsen har mycket 

potential vad gäller utvecklade av elevers intresse för historieämnet, och detta är något som vi 

kommer att bära med oss i vår framtida yrkesroll som lärare i F-3.  
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